
  KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 

MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 
Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE  

č. 1/27/1/2016: 

 

zo zasadnutia Komisie  Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda,  
konaného dňa 27. januára 2016 v Dunajskej Strede 

 

k bodu č 1:  Otvorenie 

Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí 

s programom zasadnutia. 

Hlasovanie: 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                       Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 



KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 

 MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

 

 

UZNESENIE  

č. 2/27/1/2016: 

 

zo zasadnutia Komisie pre školstvo a mládež  Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára 2016 v Dunajskej Strede 

 

k bodu 2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2016 

zo dňa 16. februára 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Dunajská 

Streda  

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Streda uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Dunajská Streda č. ........./2016 zo dňa 16. februára 2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Dunajská Streda v predloženom znení 

 

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                            Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 



KOMISIA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

č. 3/27/1/2016 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára 2016 v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu 3. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ  na rok 2016 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda súhlasí s návrhom 

prémiových ukazovateľov pre riaditeľov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                      Dr. habil.  PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 



 

MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE  

č. 4/27/1/2016 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda, 

konaného dňa 27. januára 2016 v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu 4 Prevádzka v materských školách v pôsobnosti mesta Dunajská Streda v čase 

letných prázdnin 2016 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda súhlasí s návrhom 

č. 3 o prevádzke  v materských škôl v pôsobnosti mesta Dunajská Streda v čase letných 

prázdnin 2016 nasledovne:  

 

 Od 01.07.2016 do 22.07.2016 budú v prevádzke Materská škola s VJM, Októbrová ul. 

Dunajská Streda a Materská škola Komenského ul. Dunajská Streda . 

 Od 25.07.2016 do 12.08. 2016 bude v prevádzke Materská škola Rybný trh 14, 

Dunajská Streda. 

 Od 15.8.2016 do 31.8.2016 bude prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda prerušená z hygienických dôvodov. 

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                        Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 



  KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 

MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

č. 5/27/1/2016 

 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára  2016 v Dunajskej Strede 

 

k bodu 5.  Návrh  na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Dunajská Streda, Smetanov háj  286/9,  

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom   a  Centrom voľného 

času – Dunajská Streda, so sídlom  Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

42 299 080 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2018. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Dunajská Streda schváliť 

1. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových  priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

medzi Základnou školou Dunajská Streda, Smetanov háj  286/9, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 081 086,  ako prenajímateľom a Centrom voľného času – Dunajská Streda, 

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 299 080, ako nájomcom na dobu 

určitú, a to od 01.04.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytových 

priestorov o celkovej výmere 176 m2, nachádzajúcich sa v budove  Základnej školy 

Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor.   

2. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 176 m2, uvedených v bode 1. tohto 

návrhu uznesenia, ako prípadu  osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c) 

 zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné 

 nájomné 17,50 Eur za 1 m2 podlahovej plochy,  výlučne za účelom  prevádzkovania 

Centra voľného času, v zriadovateľskej spoločnosti mesta Dunajská Streda. Prenájom 

vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a 

 ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

3. Uzavretie zmluvy o nájme nebytových  priestorov za nasledovných  zmluvných 

podmienok: 



 ročné nájomné vo výške 3080,- Eur bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi v 

mesačných splátkach vo výške 257,- Eur, najneskôr do 15. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca, 

 náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať  nájomca prenajímateľovi 

najneskôr do 15. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca, 

 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí 

nájomca na základe rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku 

jadnorazovo prenajímateľovi nebytových priestorov podľa počtu detí a dospelých v 

príslušnom roku.  

 Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                          Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KOMISIA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE  

č. 6/27/1/2016 

 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára  2016 v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu 6.  Návrh na  uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi  Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako 

prenajímateľom a  spoločnosťou Lilium Aurum s.r.o., , IČO: 17 642 183, so sídlom 

 Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajksá Streda, ako nájomcom,  na dobu určitú od 

01.04.2016 do 31.12.2018. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Dunajská Streda schváliť 

 

 

1. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových  priestorov vo vlastníctve mesta Dunasjká Streda, 

medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 086 576,   ako prenajímateľom a spoločnosťou Lilium Aurum 

s.r.o., IČO: 17 642 183, so sídlom  Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajksá Streda, ako 

nájomcom, na dobu určitú, a to od 01.04.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 48 m2, nachádzajúcich sa v budove 

Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 

Dunajská Streda, v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.   

2. Prenájom nebytových priestorov uvedených v bode 1. tohto návrhu uznesenia, ako prípadu 

hodného osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  za ročné  nájomné vo výškke 25,00 Eur 

za 1 m2 podlahovej plochy, pre účel archivovania a skladovania kníh. Prenájom vyššie 

uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a  ods. 9, 

 písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

3. Uzavretie zmluvy o nájme nebytových  priestorov za nasledovných  zmluvných 

podmienok: 



 ročné nájomné vo výške 1200,00 Eur bude nájomca uhrádzať v mesačných 

splátkach vo výške 100,00 Eur, najneskôr do 15. dňa  príslušného kalendárneho 

mesiaca, 

 náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla ) sú zahrnuté v cene nájmu. 

      Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                         Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KOMISIA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE  

č. 7/27/1/2016 

 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára  2016 v Dunajskej Strede 

 

k bodu 7.  Návrh na  uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako 

prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, so sídlom  Královičové 

Kračany – Etreho Kračany č. 25, 930 03 Kráľovičove Kračan,  ako nájomcom na dobu 

určitú od 01.04.2016 do 31.12.2018. 
 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Dunajská Streda schváliť 

 

1. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových  priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. 

č. 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576,   ako prenajímateľom a MUDr. 

Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, so sídlom  Královičové Kračany – Etreho 

Kračany č. 25, 930 03 Kráľovičove Kračany, ako nájomcom, na dobu určitú, a to od 

01.04.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o 

celkovej výmere 37,8 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Ármina 

Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 Dunajská Streda, v  

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.  

2.  Prenájom nebytových priestorov uvedených v bode 1. tohto návrhu uznesenia, ako 

prípadu hodného osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR 

 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné  nájomné vo 

výške 40 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, výlučne za účelom  prevádzkovania 

stomatologickej ambulancie, poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore 

stomatológia. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného 

osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

3. Uzavretie zmluvy o nájme nebytových  priestorov za nasledovných  zmluvných 

podmienok: 



 ročné nájomné vo výške 1512,00 Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

v mesačných splátkach vo výške 126,00  Eur, najneskôr do 10. dňa 

 príslušného kalendárneho mesiaca, 

 náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v 

mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca 

 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

uhradí nájomca na základe rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu 

poplatku, 

            Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 

proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                         Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KOMISIA PRE  ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE  

č. 8/27/1/2016 

 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež  Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. januára  2016 v Dunajskej Strede 

 

k bodu 8. Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 formou 

obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu. 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre školstvo a mládež Dunajská Streda odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Dunajská Streda schváliť 

 

1.1 Zámer prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 16 m2, nachádzajúceho sa v 

budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, v  

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5849 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania 

školského bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta 

Dunajská Streda  

č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien s nasledovnými základnými podmienkami prenájmu: 

 Doba nájmu sa určuje od 01.06.2016 do 31.12.2018. 

 Ročné nájomné  sa určuje minimálne vo výške 40,-€ (slovom: štyridsať eur) za 1 m2 

podlahovej plochy. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s 

užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu. Výška ročného  nájomného za 1 m2 podlahovej plochy bude 

schválená Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda na základe zápisnice odbornej 

komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Nájomca je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi nájomné v mesačných splátkach  najneskôr do 10. dňa 

 príslušného kalendárneho mesiaca. 

 Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v 

mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca. 



 Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí 

nájomca na základe rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

 V predmete nájmu je zakázaný predaj alkoholických nápojov, nápojov s obsahom 

kofeinu a chininu, energetických nápojov  a tabakvých výrobkkov. 

 Sortiment školského bufetu musí byť v súlade s platnou legislatívou.  

 Prevádzka školského bufetu musí spĺňať hygienické normy počas celej doby 

prenájmu. 

 

1.2 Vyhlásenie prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 16 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, v  

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5849 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže 

(ďalej len súťaž), v rámci ktorých hlavné vyhodnocovacie kritéria budú:  

1.2.1 záujemcom navrhnutá výška ročného nájomného (minimálne ročné nájomné  je 

stanovená vo výške 40,- € za 1 m2 podlahovej plochy).  V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady 

za služby spojené s užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za zber, odvoz a 

zneškodňovanie komunálneho odpadu. 

1.2.2 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť zverejnené podmienky súťaže, 

zrušiť súťaž alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Jednotlivé zmeny zverejní spôsobom, 

akým zverejnil vyhlásenie súťaže.  

 

1.3 lehotu na doručenie cenových ponúk do 15.03.2016  

 

II. Splnomocňuje primátora  

 

- na zabezpečenie zverejnenia zámeru prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 16 

m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova 

ul. súp. č. 2, v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV 

 č. 5849 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej 

súťaže,  v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže, 

- na zabezpečenie zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 16 m2, nachádzajúceho sa v 

budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. súp. č. 2, v  

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5849 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, na úradnej tabuli mesta Dunajská 

Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda. 

 - na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

 

 Hlasovanie: 

 

prítomní     :      4 

za               :      4 



proti           :      0 

zdržal  sa    :      0 

nehlasoval  :      0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

                                                                         –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                         Dr. habil. PaedDr.Kinga Horváth, PhD 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 
 


