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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2017/19 

19. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

 

Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A Dunajská Streda, IČO: 

34152644. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Southerm kft., székhely Sport utca 

4021/13A, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 34152644, közötti együttműködési 

szerződés megkötésének a jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:     Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru FaEM MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

                       

  A/  schvaľuje  

uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A 

Dunajská Streda, IČO: 34152644 v predloženom rozsahu. 

 

B/ žiada primátora mesta 

uzavrieť Zmluvu o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou Southerm, s.r.o. podľa bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

Máj 2017 

      2017. máj 
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Dôvodová správa 

 

 

Spoločnosť Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A Dunajská Streda (ďalej len 

„Spoločnosť“) je dodávateľom tepla a TÚV okrem iného aj pre MŠ Nám. Priateľstva, Zariadenie 

pre seniorov Dunajská Streda a pre bytový dom s.č. 2441 na sídlisku Nová Ves, ktorý je vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

Spoločnosť sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja z programu „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple“. K žiadosti o NFP je potrebné priložiť doklad 

o právnom vzťahu budove, v ktorej sa umiestnia kompaktné odovzdávacie stanice tepla. Za 

uvedeným účelom sa predkladá návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská 

Streda ako vlastníkom budov a Spoločnosťou  ako dodávateľom tepla do uvedených budov. 

Uzavretie predloženej zmluvy je aj v záujme mesta Dunajská Streda ako vlastníka budov 

v ktorých Spoločnosť plánuje umiestniť kompaktné odovzdávacie stanice tepla.  

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov 

spoločnosti Southerm, s.r.o. 

 

 

 

 

 


