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Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2018/25 

25. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478.  

Határozati javaslat a Gastro DS városi kft. (székhely Dunaszerdahely, Erzsébet-tér 1203, 

azonosítószám 50 808 478) általi nem nyilvános étkeztetés biztosítására a Dunaszerdahely 

Város által fenntartott iskolai étkezdékben. 

 

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 

Felelős:  kultúry 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  Dunajská Streda 

 

A/ poveruje  

spoločnosť Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478, ktorého jediným spoločníkom 

je mesto Dunajská Streda, prevádzkovaním školských jedální 

materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda a to po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení 

priestorov školských jedální do prevádzky a o schválení prevádzkového 

poriadku školských jedální. 

 

B/ schvaľuje  

1. výpožičku nasledovného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda na dobu neurčitú: 

a) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových 

priestorov potravín v materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s  hnuteľným majetkom 

slúžiacim na prevádzku školských jedální, špecifikovaným 

v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady 
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spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, 

s.r.o. 

 

b) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových 

priestorov potravín v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s  hnuteľným majetkom 

slúžiacim na prevádzku školských jedální, špecifikovaným 

v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady 

spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, 

s.r.o. 

 

2. uzavretie  zmlúv o výpožičke v zmysle bodu B/1. medzi spoločnosťou 

Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

929 01, IČO: 50 808 478 a  

a) Strediskom služieb škole so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 51074818 

b) jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. 

 

3. prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych 

vzťahov všetkých zamestnancov školských jedální materských škôl 

a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

z doterajšieho zamestnávateľa na Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 

ku dňu začatia prevádzkovania školských jedální spoločnosťou Gastro 

DS, s.r.o. 

 

 C/ ukladá 

 

1. riaditeľovi Strediska služieb škole  

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu B/1 písm. a) medzi 

Strediskom služieb škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 

s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné náklady na 

prevádzku školských jedální materských škôl na doterajšej úrovni.  

 

b) uzavrieť dohodu medzi Strediskom služieb škole a  spoločnosťou 

Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

929 01, IČO: 50 808 478 o prechode práv a povinností zamestnancov 

školských jedální materských škôl podľa bodu B/3. 

 

2. riaditeľom základných škôl v zakladateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu A/1 písm. b) medzi 

základnou školou a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 
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s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné náklady na 

prevádzku školských jedální základných škôl na doterajšej úrovni.  

b) uzavrieť dohodu medzi základnou školou  a  spoločnosťou Gastro DS, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, 

IČO: 50 808 478  o prechode práv a povinností zamestnancov  

školských jedální materských škôl podľa bodu B/3. 

 

D/ splnomocňuje primátora mesta 

na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh 

vyplývajúcich z bodu A/ až C/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Február 2018 

2018. február 
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Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 397/2017/17 zo dňa 14.2.2017 

schválilo výsledok vykonanej pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede podľa 

dokumentu „Pasportizácia školských jedální v Dunajskej Strede“ s tým, že školské 

vývarovne/kuchyne budú prevádzkované na dvoch základných školách a jednej materskej 

škole. 

  

S účinnosťou od 1.9.2017 spoločnosť    Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478, ktorého jediným spoločníkom je mesto Dunajská 

Streda, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 456/2017/20 zo dňa 

27.6.2017 zabezpečuje činnosti  súvisiace so zabezpečením zásobovania školských jedální pri 

materských školách a základných školách potravinárskymi surovinami. 

 

Právna úprava zabezpečovania školského stravovanie 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., v  zákone NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

§ 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.: 

„15)Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a 

školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení 

školského stravovania [ods. 2 písm. e)].“   

 

§ 28 až § 31 Zákonníka práce  upravujú niektoré otázky spojené s tzv. prechodom práv 

a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch.  

„ § 28 

(1)Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo 

časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť 

k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči 

prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.  

(2)Prevod podľa odseku 1 je prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť 

ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), 

ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť 

hlavná alebo doplnková.  

(3)Prevodca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 prestáva 

byť zamestnávateľom.  

(4)Preberajúcim zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom 

podľa odseku 2 pokračuje ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom.  

(5)Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých 

pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté. „ 

 

Prechod práv a povinností teda charakterizuje: 

 zabezpečenie kontinuity práv a povinností zamestnávateľa voči zamestnancom (ale aj 

zamestnanca voči zamestnávateľovi), ako aj postavenia zástupcov zamestnancov 

a kolektívnej zmluvy  

 do postavenia zamestnávateľa vstupuje nový subjekt 
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 samotný prevod nemá automaticky znamenať napr. skončenie pracovných pomerov 

zamestnancov, zmenu ich pracovných zmlúv, zánik kolektívnej zmluvy a pod. 

Prevod hospodárskej jednotky, činnosti vymedzuje aj čl. 1 písm. b) Smernice 2001/23/ES a § 

29 ods. 1 ZP + na aplikáciu má význam ajveľký počet rozhodnutí SD EÚ k smernici 

2001/23/ES (a k predchádzajúcej smernici 77/187), ktoré je potrebné aplikovať = súd v SR je 

viazaný judikatúrou SD EÚ. Základom prevodu je prevod hospodárskej jednotky 

(hospodárskeho subjektu). V zmysle § 29 ods. 1 a 2 ZP ide o prevod hospodárskej jednotky. 

Musí ísť o prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť. Súdny dvor EÚ 

v celom rade prípadov riešil: či situácia je prevodom, či prechádza hospodárska jednotka a táto 

jednotka si zachováva totožnosť alebo nie a v prípade zachovania totožnosti skúmal 

prítomnosť/prevod hmotných zložiek – napr. zariadenia, priestory, pracovné nástroje a 

nehmotných zložiek a osobných zložiek – zamestnanci. SD EÚ tu vyvinul (aplikoval) určité 

kritériá, ako posudzovať takéto situácie. O prevod nejde len vtedy, ak sa predáva 

zamestnávateľ ako celok, ale prevodom môže byť aj situácia, keď zamestnávateľ prestáva 

vykonávať nejakú činnosť a túto činnosť začne vykonávať iný subjekt (a to aj ak medzi týmito 

subjektmi nie je priamy právny vzťah). Pozri SD EÚ: C-340/01 Abler/Sodexho. Na to, aby sa 

aplikovala smernica, nie je potrebné, aby tu bol priamy zmluvný vzťah medzi prevodcom 

a preberajúcim. Prevod môže prebehnúť cez medzičlánok tretej osoby, ako je vlastník alebo 

osoba, ktorá poskytuje kapitál. Nie je ani rozhodujúce, že priestory a nástroje vlastní tretia 

osoba. 

Vzhľadom k tomu, že v danom prípade sa jedná o nový právny subjekt, ktorý bude 

prevádzkovať školské jedálne, je potrebný súhlas príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva o uvedení priestorov školských jedální do prevádzky a  schválenie 

prevádzkového poriadku školských jedální. 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651279-2651284&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651279-2651284&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651279-2651284&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651285&f=2

