
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 29.06.2022 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy (Zdenek Černay, Slnečná 4, 
90301 Senec)  

 

I. MsZ  prerokovala návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 019/17/07 zo dňa 31.07.2017, 
ktorou mesto Senec ako prenajímateľ prenechalo žiadateľovi (nájomca) Zdenekovi 
Černayovi, so sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec IČO 14056461 ako samostatne 
hospodáriacemu roľníkovi do dočasného užívania pozemok E-KN parc. č. 1791 druh 
pozemku orná pôda o celkovej výmere 170769 m² na dobu 5 rokov.  

Cena nájmu:  

Aktuálne nájomca platí nájomné 1530 euro  

Doba predĺženia 

V zmysle žiadosti od 1.8.2022 na dobu 5 rokov ( v zmysle § 8 ods. 1 prvá veta zákona 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov)  

 

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. Jedná sa o pozemok mestom nevyužívaný. Osobitný 
zreteľ spočíva v ďalšom obhospodarovaní pôdy spolu s pozemkami, ktoré má žiadateľ 
v užívaní. 

 

III.   MsZ schvaľuje  návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 019/17/07 zo dňa 31.07.2017, 
ktorou mesto Senec ako prenajímateľ prenechalo žiadateľovi (nájomca) Zdenekovi 
Černayovi, so sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec IČO 14056461 ako samostatne 
hospodáriacemu roľníkovi do dočasného užívania pozemok E-KN parc. č. 1791 druh 
pozemku orná pôda o celkovej výmere 170769 m² na dobu 5 rokov.  

Cena nájmu:  

Aktuálne nájomca platí nájomné 1530 euro  

Doba predĺženia 

V zmysle žiadosti od 1.8.2022 na dobu 5 rokov ( v zmysle § 8 ods. 1 prvá veta zákona 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov)  

 

 



 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve 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 predĺženie nájomnej zmluvy (Zdenek Černay, Slnečná 4, 
903 01 Senec) 

 

Predmetom návrhu je žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 019/17/07 zo dňa 31.07.2017, 
ktorou mesto Senec ako prenajímateľ prenechalo žiadateľovi (nájomca) Zdenekovi Černayovi, 
so sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec IČO 14056461 ako samostatne hospodáriacemu roľníkovi 
do dočasného užívania pozemok E-KN parc. č. 1791 druh pozemku orná pôda o celkovej 
výmere 170769 m² na dobu 5 rokov. Nájomný vzťah sa končí 1.8.2022 s tým, že nájomný vzťah 
sa v zmysle zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bol nájom dojednaný.  

Cena nájmu:  

Aktuálne nájomca platí nájomné 1530 euro  

Doba predĺženia 

V zmysle žiadosti od 1.8.2022 na dobu 5 rokov ( v zmysle § 8 ods. 1 prvá veta zákona o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov)  

Skutkový stav:   

Pozemok bol nájomcovi prenechaný uznesením MsZ č. 81/2017 zo dňa 29.06.2017 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. Z toho dôvodu aj k zmene zmluvy resp. 
predĺženiu nájomného vzťahu môže dôjsť iba z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

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 pozemok mestom nevyužívaný. 
Osobitný zreteľ spočíva v ďalšom obhospodarovaní pôdy spolu s pozemkami, ktoré má 
žiadateľ v užívaní.  

Stanovisko komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.05.2022 

Komisia odporúča prenájom  

Stanovisko finančnej komisie zo dňa 1.6.2022 

Finančná komisia odporúča predĺženie nájomnej zmluvy  

Stanovisko MsR zo dňa 9.6.2022 

MsR súhlasí s predlžením nájmu  

 

 














