
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č.: ....... /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory o celkovej výmere 608 m2 vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove Súkromnej strednej 

odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda. 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, a Magán Szakközépiskola, 

Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, épületében található 608 m2 összterületű, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése.  

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:  

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/vyhovie žiadosti 

 

o odpustenie ročného nájomného vo výške 30.400,- Eur za nebytové priestory o celkovej 

výmere 608 m2 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove 

Súkromnej strednej odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda.  

 

B/ nevyhovie žiadosti 

 

o odpustenie ročného nájomného vo výške 30.400,- Eur za nebytové priestory o celkovej 

výmere 608 m2 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove 

Súkromnej strednej odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda.  

 

 

 

November 2018 

2018. november 



Dôvodová správa 

 

K bodu: Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory o celkovej výmere 608 

m2 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove Súkromnej 

strednej odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda. 

Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúcich sa v budove Súkromnej strednej odbornej školy – Magán Szakközépiskola, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda sa prekladá na rokovanie Mestskej rady 

Dunajská Streda na základe žiadosti od ADVENTIM n.o., IČO: 50456458 zo dňa 31.08.2018, 

ktorá tvorí prílohu tohto návrhu. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich sa v 

budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici Komenského č. 1219/1, v Dunajskej 

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

5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vybudovanej na parc. č. 

2590/11, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor za 

ročné nájomné  vo výške 30.400 Eur, podpísaná dňa 14.02.2018 medzi Základnou školou 

Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01  

Dunajská Streda ako prenajímateľom a nájomcom ADVENTIM n.o. Nám. SNP 197/45, 929 

01 Dunajská Streda, bola uzavretá v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Dunajskej Strede č. 510/2017/23 zo dňa 28.11.2017, v zmysle ktorého „prípadné 

rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné náklady, bez možnosti 

refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda“. 

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská 

Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 

29.06.2010 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. 

 

Vypracoval:  Ing. Alžbeta Kromková, samostatný odborný referent pre evidenciu majetku 

Kidolgozta:  


