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Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupite�stva v Senci 

konaného d�a 29.06.2022�

�íslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnute�ností ( STAV INVEST REALITY, 
s.r.o., Turecká 4, Senec ) 

 

I. MsZ  prerokovala návrh na prenájom  Nebytového priestoru so samostatným vchodom 
o výmere 82,5 m nachádzajúceho sa na prízemí v�avo do hlavného vchodu  budovy 
mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele �. 989/2 evidovanej na LV �. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája �. 2 v Senci na ú�ely 
zriadenia realitnej kancelárie.  

Nájomca 

STAV INVEST REALITY, s.r.o., so sídlom Turecká 4, 903 01 Senec, I�O 48 331 562 
v zastúpení Mgr. Jana �epelová – konate�  

Za cenu  

V zmysle prílohy �. 4 VZN  �. 7/2021, ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Senec �. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov �. 
1 – �. 5 v znení VZN �.  11/2019- 91,19 € x 1,15 (koeficient zóny) x 1 (koeficient 
stavebno-technického vybavenia priestorov) x 82,5 m² - spolu cena 8652,- €/rok/ 

Doba nájmu na neur�ito  

 

II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnute�ností, a to z dôvodu 
hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o priestor v sú�asnosti mestom 
nevyužívaný. Osobitný zrete� spo�íva v poskytovaní služieb obyvate�om mesta 
v oblasti realít a finan�ného poradenstva ako aj dlhoro�né etablovanie žiadate�a na trhu 
s nehnute�nos�ami a v oblasti cestovného ruchu. Žiadate� dôvodí aj stabilitou 
finan�ného plnenia v prípade schválenia prenájmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.  MsZ schva�uje  prenájom Nebytového priestoru so samostatným vchodom o výmere 
82,5 m nachádzajúceho sa na prízemí v�avo do hlavného vchodu  budovy mestského 
kultúrneho strediska postavenej na parcele �. 989/2 evidovanej na LV �. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája �. 2 v Senci na ú�ely 
zriadenia realitnej kancelárie.  

Nájomca 

STAV INVEST REALITY, s.r.o., so sídlom Turecká 4, 903 01 Senec, I�O 48 331 562 
v zastúpení Mgr. Jana �epelová – konate�  

Za cenu  

V zmysle prílohy �. 4 VZN  �. 7/2021, ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Senec �. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov �. 
1 – �. 5 v znení VZN �.  11/2019- 91,19 € x 1,15 (koeficient zóny) x 1 (koeficient 
stavebno-technického vybavenia priestorov) x 82,5 m² - spolu cena 8652,- €/rok/ 

Doba nájmu na neur�ito  

 

IV. MsZ ur�uje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 3 mesiacov odo d�a schválenia 
tohto uznesenia.�
 

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

 

 

 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 vä�šiny všetkých poslancov 

 
�

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



Dôvodová správa k návrhu na prenájom nebytového priestoru MsKS ( STAV INVEST 
REALITY, s.r.o., Turecká 4, Senec ) 

 

Predmetom podania je žiados� o prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom 
o výmere 82,50 m nachádzajúceho sa na prízemí v�avo do hlavného vchodu  budovy mestského 
kultúrneho strediska postavenej na parcele �. 989/2 evidovanej na LV �. 2800 Okresného úradu 
Senec, katastrálneho odboru na ulici 1. mája �. 2 v Senci na ú�ely zriadenia realitnej kancelárie.  

Žiadate� 

STAV INVEST REALITY, s.r.o., so sídlom Turecká 4, 903 01 Senec, I�O 48 331 562 
v zastúpení Mgr. Jana �epelová – konate�  

Za cenu  

V zmysle prílohy �. 4 VZN  �. 7/2021, ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Senec �. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov �. 1 – �. 5 v znení 
VZN �.  11/2019- 91,19 € x 1,15 (koeficient zóny) x 1 (koeficient stavebno-technického 
vybavenia priestorov) x 82,5 m² - spolu cena 8652,- €/rok/ 

Odôvodnenie  

Predmet nájmu hodný osobitného zrete�a pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o priestor v sú�asnosti mestom 
nevyužívaný. Osobitný zrete� spo�íva v poskytovaní služieb obyvate�om mesta v oblasti realít 
a finan�ného poradenstva ako aj dlhoro�né etablovanie žiadate�a na trhu s nehnute�nos�ami 
a v oblasti cestovného ruchu. Žiadate� dôvodí aj stabilitou finan�ného plnenia v prípade 
schválenia prenájmu.  

Stanoviská poradných orgánov  

Návrh finan�nej komisie: 

Do finan�nej komisie materiál predložený nebol nako�ko cena je stanovená v zmysle prílohy 

�. 4 VZN  �. 7/2021, ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec �. 

3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov �. 1 – �. 5 v znení VZN �. 11/2019  

Návrh komisie výstavby ÚP a výstavby zo d�a 25.05.2022 

Komisia neodporú�a prenájom 

Stanovisko MsR zo d�a 9.6.2022 

Mestská rada prenájom neodporú�a 
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