
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva Senci 

konaného dňa 27.10.2021 
 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na zníženie  nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, 
IČO 30358949) 

 

I. MsZ  prerokovalo návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od 

18.12.2020 do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v 
Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec 

 
Žiadateľ:  

Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949 

II. MsZ schvaľuje návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od 18.12.2020 

do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci na 
základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec 

 
Žiadateľ:  

Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent pre právnu 
agendu 

Mgr. Tomáš Tahotný, 
LL.M 

 

 

Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      
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Dôvodová správa 
k žiadosti o poskytnutie zľavy z nájomného  ( Karin Michaleková - 

kaderníctvo) 
 

Predmet žiadosti: 
 
 Predmetom návrhu je žiadosť o prehodnotenie a zníženie ceny  za užívanie nebytových 
priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci na základe nájomnej zmluvy č. 8/2009/MsKS 
Senec za obdobie od 18.12.2020 do 19.04.2021 o 50 %.  
 
Lokalita: 
 
Mestské kultúrne stredisko  
 
Žiadateľ:  
 
Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949 
 
Výška nájomného: 
 
Žiadateľka platí nájomné 109,73,-€/m²/rok x 26 m² = 2852,98,-€ (slovom: 
dvetisícosemstopäťdesiat eur devätdesiatosem centov) 
Mesačné nájomné predstavuje cenu 252,63 eur/mesačne 
 
Doba nájmu: 
      
Na neurčito 
 
Skutkový stav: 
 
Žiadateľ menovaná Karin Michaleková žiada zľavu z nájomného nakoľko jej prevádzka 
kaderníctva bola v čase pandémie COVID 19 opatrením Úradu verejného zdravotníctva nútene 
zatvorená. Žiadateľke už nájomné znížené bolo a to v období od 13.3.2020 do 5.5.2020.  
 
Odôvodnenie: 
 
Je všeobecne známe, že v čase kedy žiadateľka žiada o zníženie nájomného nadobúdali platnosť 
rôzne vyhlášky, ktoré upravovali kritéria pre prevádzkovanie priestorov kde sa poskytovali 
služby zákazníkom. Uvedené kritériá sa vzťahovali aj na prevádzku kaderníctiev, ktoré boli 
v tom čase na zozname zatvorených prevádzok a svoje služby mohli poskytovať iba spôsobom, 
že zákazníkov budú navštevovať doma. Pre príklad útvar právny a správy majetku uvádza 
vyhlášku z 21. januára 2021: 
 
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky 
poskytujúce  
služby. (2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 
 a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na 
základe návrhu lekára,  
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou 
alebo prostredníctvom donáškovej služby,  
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c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia 
vlády  
Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021,  
d) predajne drogérie, e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, 
vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú  
tieto súčasťou predajne, 
 f) predajne novín a tlačovín, 
 g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, h) výdajné miesta tovarov 
zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť  
alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4, pričom tovarom zakúpeným na 
diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez 
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, 
elektronickej pošty alebo telefónu, 
 i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku, 
 j) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných 
prostredníctvom technických  
zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,  
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, 
autoservisy, servisy  
bicyklov, 
 l) prevádzky telekomunikačných operátorov,  
m) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb, knižníc,  
n) práčovne a čistiarne odevov,  
o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,  
p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,  
q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie 
tachografických  
kariet,  
r) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,  
s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2, t) advokátov, notárov, súdnych 
exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov,  
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,  
u) prevádzky kľúčových služieb, v) zberné dvory,  
w) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, 
 x) služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania 
vsúvislosti  
s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho 
zariadenia, 
 
 
Stanoviská poradných orgánov MsZ: 
 
Návrh finančnej komisie zo dňa 29.09.2021 
 
Návrh uznesenia č. 52/2021 

FK navrhuje zľavu z nájomného 50% na obdobie od 18.12.2020 do 19.4.2021 

 
Stanovisko Mestskej rady zo dňa 7.10.2021 
 
Mestská rada návrh odporúča 
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