
 
 
 
 
 
 

V Senici, dňa 20.7.2020                                                                                  

 

                                                                                          Pavol Kalman 

                                                                                          Komenského 961/7 

                                                                                          905 01 Senica                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vec 

Odpoveď na interpeláciu. 

                    V prílohe zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu zo zasadnutia 10. Mestského 

zastupiteľstva konaného 25. júna 2020. 

 

Otázka :  

Akému počtu nájomníkov, ktorí majú uzatvorenú nájomnú Zmluvu s mestom Senica alebo 

s organizáciou v pôsobnosti mesta Senica ( napríklad RsMS s.r.o., alebo Poliklinika n.o., alebo MsKS 

Senica atď.), poskytlo/dohodlo sa mesta na úprave nájmu podľa zákona o štátnych príspevkoch na 

nájmy(Podpora sa má týkať podnikateľov , ktorí nemohli užívať prenajaté priestory  na dohodnutý 

účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do 

vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti 

so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID -19.). Aký je 

celkový výpadok nájmu pre mesto Senica a jeho organizácie po uzatvorení dohôd s nájomníkmi . 

V akej % výške bola úprava zo strany mesta pre jednotlivých nájomníkov .  

 

Odpoveď – za vzdelávanie—školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica  

názov školy  marec 20 apríl 20 máj 20 jún 20 spolu 

ZŠ V. Paulínyho - Tótha            

Príjmy z prenájmu 330 660 660 200 1850,00 

ZŠ Komenského            

Príjmy z prenájmu 345,34 363 303 150 1161,34 

ZŠ Sadová             

Príjmy z prenájmu  820 980 1 030,00 0 2 830,00 

ZŠ s MŠ J. Mudrocha            

Príjmy z prenájmu  120 233 240 240 833,00 

ZUŠ            

Príjmy z prenájmu  300 200 0 100 600,00 

CELKOM:          7274,34 

 

Výpadok príjmov  na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Senica v období - 

COVID – 19 bol v celkovej výške 7 274,34 € . Jednalo sa o príjmy z prenájmu  telocviční ,bufetov. 

Nájomníkom bola vystavená fakturácia v zmysle nájomných zmlúv  len na základe skutočného 

využívania priestorov, ktoré  sú predmetom nájmu.    

 

S pozdravom                                                                                            

Ing. Mgr Martin Džačovský 

            primátor mesta   

Vypracoval: Ing. Výletová  

Schválil: Ing. Mozolič – ved. finančného odd. 
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