
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 9/7/2015                                   Dunajská Streda, 24.11.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 17 Návrh na opätovné uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s 

 prenajímateľom Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO: 

00177 466 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 177/2015/9 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. Opätovné uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, a to nebytového priestoru (kancelária č. 

6) o výmere 12,45 m2 nachádzajúceho sa v budove súp. č. 1100, garáže  súp. č. 

6625 a priľahlého pozemku vo výmere 35,64 m2,  vedených na LV č. 1267 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, medzi prenajímateľom 

Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO: 00 177 466 

a nájomcom mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

00305383, zastúpeným JUDr. Zoltánom Hájosom, primátorom mesta, pri 

nasledovných zmluvných podmienok: 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 Výška nájomného činí 220 Eur/mesiac, vrátane nákladov za služby spojené s 

užívaním predmetu nájmu. Trnavská arcidiecézna charita,  Hlavná 43, 917 01 

Trnava, IČO: 356 02 619  sa bude spolupodieľať na financovaní nájomného a 

režijných nákladov sumou 110 Eur/mesiac, na základe  Zmluvy o spolupráci zo 

dňa 13.02.2015. 

 Nájomca sa zaväzuje zo svojich nákladov hradiť obvyklú údržbu alebo drobné 

opravy do výšky 50 Eur (päťdesiat Eur).  

 Uvedené miestnosti bude mesto Dunajská Streda využívať na sociálne a 

charitatívne účely.  

 Vyššie uvedené činnosti pre mesto Dunajská Streda bude zabezpečovať subjekt 

tretieho sektora bezoplatne na základe osobitnej zmluvy. 

 



 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní:      25 

za:         24 

proti:          0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     1 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 

 


