
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/15 

15. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

15. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

Návrh na zriadenie komisie pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda.  

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolai étkezdék állapotát 

felmérő bizottság létrehozására.   

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvu Dunajská Streda po prerokovaní predmetu  

Határozati javaslat                návrhu  

 

A/ zriaďuje  

komisiu pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda ako dočasný poradný orgán. 

 

B/ volí 

členov komisie pre posúdenie stavu školských jedální 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zložení: 

predseda komisie: MUDr. Zoltán Horváth, predseda komisie 

členovia komisie:  Attila Karaffa 

Tünde Brunczviková 

Ing. Pavol Sebök 

Ladislav Bachman 

PaeDr. Kinga Horváth, PhD. 

.........................................(zástupca rodičov) 



C/ ukladá 

komisii pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

zistiť skutočný stav školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda a navrhnúť vhodné riešenie na ich 

rekonštrukciu na základe pasportizácie vypracovanej spoločnosťou 

GAMA HOLDING, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 November 2016 

2016. november 

 



Dôvodová správa 

 

Mesto Dunajská Streda na základe výsledkov verejného obstarávania uzavrelo dňa 28.9.2016                   

so spoločnosťou GAMA HOLDING, s.r.o., so sídlom Emila Belluša 16, Piešťany,  Zmluvu o 

dielo na vykonanie pasportizácie zariadení školského stravovania na území mesta Dunajská 

Streda, predmetom ktorej bolo vykonanie pasportizácie, ktorá obsahuje   

 Návrh jednotlivých lokalít centrálneho stravovania 

 Vytypovanie školských vývarovní pre novú sieť stravovania 

 Návrh systému rozvozu stravy 

 Návrh realizácie stavebných úprav  do etáp s termínom ukončenia  nového 

systému stravovania 

 Odhad finačných nákladov na stavebné úpravy jednotlivých stravovacích 

zariadení 

 Odhad finančných nákladov na rozvoz stravy 

 Odhad finančných nákladov na doplnenie nevyhnutného technologického 

vybavenia jestvujúcich vývarovní a výdajní stravy 

 Analýzu jestvujúceho spôsobu stravovania 

 Návrh vybavenia potrebného na rozvoz stravy 

 Prípravu jednotného softwaru pre CSS/ centrálny stravovací systém, odhad 

finančných nákladov na jednotný software CSS. 

 

Pasport bol zadaný s cieľom: 

• zavedenia centrálneho stravovania v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

• zabezpečenia štandardnej kvality poskytovaných služieb s možnosťou 

rozširovania služieb (diétne stravovanie, výber jedál) 

• dodržiavania príslušných hygienických a technických noriem, zákonov, 

nariadení a vyhlášok. 

• maximálneho využitia kapacity a investičných nákladov.  

 

Za účelom zistenia skutočného stavu školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda a prijatia vhodných racionalizačných opatrení  sa predkladá návrh na zriadenie 

dočasnej komisie mestského zastupiteľstva v súlade s ustanoveniami § 15 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.: 

„§ 15 Komisie 

„(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány.  

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.“ 

 

Členom dočasnej komisie  by bol okrem poslancov mestského zastupiteľstva aj 1 zástupca 

rodičov. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


