
  KOMISIA MSZ PRE FINANCIE, ROZPOČET, SPRÁVU A 

   HOSPODÁRENIE S MAJETKOM MESTA A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ 

 

PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI, VÁROSI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 

VÁLLAKOZÓI BIZOTTSÁG 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

                                     Dunajská Streda, 29.06.2016 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom 

mesta a podnikateľskú činnosť, konaného dňa 28. júna 2016 vo veľkej zasadačke na 

Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

K 1. bodu :  

Komisia prijala nasledovné  u z n e s e n i e :  

Komisia na návrh podpredsedu komisie sa rozhodla hlasovať samostatne o jednotlivých 

bodoch predkladaného návrhu.  

Hlasovanie:   

Bod A/ vziať na vedomie informácie o súčasnom stave materských 

škôl a zariadení školského stravovania 

   Výsledok hlasovania: za - 4 

Bod B/ schváliť návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky –vyradenie materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Výsledok hlasovania: za - 4 

Bod C/ schváliť návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky – vyradenie zariadení školského stravovania –

školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda.  

Výsledok hlasovania: za - 3,   zdržal sa - 1 

Bod D/ schváliť návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky – zaradenie zariadenia školského stravovania 

s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.  

Výsledok hlasovania: za – 4 

 



 

Bod E/ schváliť návrh na založenie neziskovej organizácie za účelom 

prevádzkovania školského stravovania v školách a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na 

území mesta Dunajská Streda. 

Výsledok hlasovania: za - 4 

Bod F/ uložiť 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. 

Výsledok hlasovania: za - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     JUDr. Szabolcs Hodosy 

                              predseda komisie 

 

zapísal: Ing. Zoltán Pápay 


