
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 29.6.2022 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nebytového priestoru MsKS (DFS – Slnečnica, 
DFS Möggyes, Senec) 

 

I. MsZ  prerokovala návrh na prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom 
o výmere 270,5 m² m nachádzajúceho sa v suteréne vľavo do hlavného vchodu  budovy 
mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája č. 2 v Senci na účely 
zriadenia priestoru pre nácviky folklórnych tancov a uskladnenia krojov 

Nájomca: 

Slnečnica – detský folklórny súbor, Kysucká 14, 903 01 Senec, IČO: 50916157 (v 
zastúpení Juraj Kosztolányi 

DFS Möggyes pôsobiaci pri ZŠ A. Molnára Szenciho a MO Csemadok Senec 

Za cenu: 

Doba nájmu: 

Na neurčito  

 

II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v sírení kultúrneho povedomia 
a kultúrneho dedičstva ako aj rozvoja mládeže. Oba súbory pracujú s rôznymi vekovými 
kategóriami a ich vedúci pracujú na báze dobrovoľnosti. Oba súbory reprezentujú 
životaschopnosť ako v rámci mesta Senec tak v zahraničí. Súbory zaplnili medzeru 
zameranú na pestovanie folklórneho dedičstva a kultúrnej palety.  

 

 

 

 

 



 

III.   MsZ schvaľuje  prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom o výmere 
270,5 m² m nachádzajúceho sa v suteréné vľavo do hlavného vchodu  budovy mestského 
kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného 
úradu Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája č. 2 v Senci na účely zriadenia priestoru 
pre nácviky folklórnych tancov a uskladnenia krojov  
 
Nájomca: 

Slnečnica – detský folklórny súbor, Kysucká 14, 903 01 Senec, IČO: 50916157 (v 
zastúpení Juraj Kosztolányi 

        DFS Möggyes pôsobiaci pri ZŠ A. Molnára Szenciho a MO Csemadok Senec 

Za cenu: 

Doba nájmu: 

Na neurčito  

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 3 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia. 

 
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.  
 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent pre právnu 
agendu 

Mgr. Tomáš Tahotný, 
LL.M 

 

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 

 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



Dôvodová správa k návrhu na prenájom nebytového priestoru MsKS (DFS – Slnečnica, 
DFS Möggyes, Senec) 

 

Predmetom podania je žiadosť o prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom 
o výmere 270,5 m² m nachádzajúceho sa v suteréne vľavo do hlavného vchodu  budovy 
mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája č. 2 v Senci na účely zriadenia 
priestoru pre nácviky folklórnych tancov a uskladnenie krojov a pod.  

Žiadateľ 

Slnečnica – detský folklórny súbor, Kysucká 14, 903 01 Senec, IČO: 50916157 (v zastúpení 
Juraj Kosztolányi 

DFS Möggyes pôsobiaci pri ZŠ A. Molnára Szenciho a MO Csemadok Senec 

Za cenu  

 

Doba nájmu: 

Na neurčito  

 

Odôvodnenie  

Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o priestor v súčasnosti mestom 
nevyužívaný. Osobitný zreteľ spočíva v sírení kultúrneho povedomia a kultúrneho dedičstva 
ako aj rozvoja mládeže. Oba súbory pracujú s rôznymi vekovými kategóriami a ich vedúci 
pracujú na báze dobrovoľnosti. Oba súbory reprezentujú životaschopnosť ako v rámci mesta 
Senec tak v zahraničí. Súbory zaplnili medzeru zameranú na pestovanie folklórneho dedičstva 
a kultúrnej palety.  

 






