
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo 

dňa 27. júna 2016. 

Javaslat a 285/2016/12 számú képviselőtestületi határozat (2016. június 27.) módosítására.   

 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a 

kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní predmetu 

                                                návrhu  

Határozati javaslat         

A) mení 

 

bod B/, C/, D/, E/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016 nasledovne: 

 

B/ súhlasí s návrhom na vyradenie nasledovných materských škôl bez právnej subjektivity   

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky dňom 

31.12.2016: 

 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Széchenyiho ulica 1999/9 



Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

2. Názov školy:  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Óvoda 

Októbrová ulica 939/47 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

3. Názov školy:  Materská škola – Óvoda 

Nám. priateľstva 2173/27 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Nám.priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

4. Názov školy:  Materská škola – Óvoda 

Rybný trh 14 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Rybný trh 

14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

5. Názov školy:  Materská škola – Óvoda 

Komenského ulica 357/2 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 



Sídlo /adresa/: Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

6. Názov školy:  Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom   

maďarským –   Óvoda 

Alžbetínske nám. 323/3 

Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň  

Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

7. Názov školy:  Materská škola 

Jesenského ulica 910/10 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň  

Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

8. Názov školy:  Materská škola – Óvoda 

Ružový háj 1359/19 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Ružový háj 

1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

9. Názov školy:  Materská škola - Óvoda 

Námestie SNP 187/11 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 



Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Námestie 

SNP 187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

a súhlasí s návrhom na zaradenie nasledovných 4 materských škôl ako rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou, s elokovanými pracoviskami, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 

vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky dňom 1.1.2017: 

 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Rybný trh 14 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 131 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

   Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda 

Nám.priateľstva 2173/27  

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 124 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

2. Názov školy: Materská škola - Óvoda 

Námestie SNP 187/11 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 118 



Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

 

Názov:   Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda 

Ružový háj 1359/19 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj 1359/19 Dunajská     Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 61 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

3. Názov školy:  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Óvoda 

Októbrová ulica 939/47 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 72 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov:   Elokované pracovisko Materská škola Eleka Benedeka 

s vyučovacím jazykom maďarským  – Benedek Elek Óvoda 

Alžbetínske nám. 323/3 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske nám.323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 63 



Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou:  

Školská jedáleň Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

4. Názov školy:  Materská škola – Óvoda 

Komenského ulica 357/2 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 90 

Predpokladaný počet všetkých tried: 4 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity: 

 

Názov:  Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda 

Széchenyiho ulica 1999/9 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 69 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity,  ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Názov:  Elokované pracovisko Materská škola 

Jesenského ulica. 910/10 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 93 

Predpokladaný počet všetkých tried: 5 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň  Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 



C/ schvaľuje  

 

I. založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, 

podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s obchodným názvom : Gastro DS, s. r. o. 

sídlo: Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda 929 01 

základné imanie spoločnosti: 5 000 € (slovom päťtisíc eur) 

predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je:  

pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

prevádzkovanie výdajne stravy 

 

II. peňažný vklad mesta Dunajská Streda v hodnote 5 000 € do základného imania 

obchodnej spoločnosti Gastro DS, s. r. o. 

 

III. zástupcov mesta Dunajská Streda za prvých konateľov obchodnej spoločnosti Gastro DS, 

s. r. o. : 

Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

 

IV. prvých zástupcov mesta Dunajská Streda do Dozornej rady obchodnej spoločnosti Gastro 

DS, s. r. o. : 

predseda Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

podpredseda Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

člen Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

 

D/  ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR žiadosti o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto 

uznesenia a zabezpečiť realizáciu ostatných úloh 

 

 

E/ žiada primátora mesta, aby zabezpečil potrebné úkony súvisiace so zabezpečením plnenia 

tohto uznesenia. 

 

       

B) ruší 

   

bod F/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016  

 

 

 

September 2016 

2016. szeptember 



Dôvodová správa 

 

 

K bodu B  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016 

bolo prijaté k programovému bodu č. 26. Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl 

s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda, zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými 

pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete 

existujúcich materských škôl a zariadení školského stravovania. 

 

Návrh na zmenu uznesenia sa predkladá z dôvodu, že 

- výsledky t.č. prebiehajúceho verejného obstarávania na zadanie zákazky na vypracovanie 

kompletnej pasportizácie školských jedální na účely zistenia stavu školského stravovania 

budú známe až v priebehu mesiaca október – november 2016,  

- napriek doterajšej praxe, Okresný úrad v Trnave ako príslušný orgán odmieta registráciu 

neziskovej organizácie, ktorá by poskytovala stravovacie služby pre školy a školské 

zariadenia s poukazom na to, že takéto služby nie sú všeobecne prospešnými službami. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody a časovú tieseň je potrebné prechodne ponechať 

súčasnú sieť školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

Právna úprava zriaďovania, zrušovania škôl a školských zariadení, 

vyraďovania/ zaraďovania škôl a školských zo/do Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky je obsiahnutá 

v zákone NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p.: 

 

§23 Zrušovanie škôl a školských zariadení 

(1)Škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší. 

(2)Školu alebo školské zariadenie zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o 

vyradení zo siete.  

§ 19 Zriaďovanie škôl alebo školských zariadení 

(1)Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete. 

 

§ 6 Obec 

(1)Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením základné školy podľa siete.  

(2)Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa 

siete  



a)základné umelecké školy, 

b)materské školy, 

c)školské kluby detí, 

d)centrá voľného času, 

e)zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,  

f)jazykové školy pri základných školách, 

g)strediská služieb škole, 

h)školské internáty. 

 

   

K bodu C 

 

Návrh na zriadenie obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta sa  

predkladá v súvislosti s navrhovanými racionalizačnými opatreniami v oblasti materských škôl a 

 školských jedální MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

  

Prehľad právnej úpravy: 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené 

 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,“ 

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.: 

„(2)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,“ 

 

Právnu úpravu zakladania, vzniku a zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným sú 

upravené upravuje v ustanoveniach § 56 až § 75a, § 105 až § 153 Obchodného zákonníka. 

 

Mestská rada odporúča materiál schváliť v predloženom znení. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


