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Návrh na zverenie prevádzkovania úložísk pre cyklistov obchodnej spoločnosti
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203,
Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834
Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834,
kereskedelmi társaság megbízására a biciklitárolók üzemeltetésének az ellátására .
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preveril:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:

Ing. Ľubomír Dömény, poverený vedením odboru technického a
investičného

Felelős:
Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zverenie prevádzkovania dvoch cyklistických mobiliarov
(úložísk pre cyklistov) obchodnej spoločnosti Municipal Real
Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie
1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou
majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe
obchodnej zmluvy za nasledovných podmienok:
a) zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas udržateľnosti
projektu „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk
pre cyklistov v Dunajskej Strede“, ktoré sa začína v kalendárny
deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v
ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu,
b) cyklobox sa prenecháva do užívania fyzickým osobám
bezodplatne na dobu najviac na 12 mesiacov na základe
písomnej zmluvy,
c) užívateľom cykloboxu môže byť fyzická osoba staršia ako 15
rokov

d) záloha (kaucia) za zapožičanie magnetického kľúča
k cykloboxu je 10 EUR na 12 mesiacov (záloha sa vracia pri
vrátení magnetického kľúča).

Jún 2019
2019. június

Dôvodová správa
Mesto Dunajská Streda v rámci realizácie projektu „Zriadenie bezpečných dopravných
koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ vybudovalo v roku 2019 dva
cyklistické mobiliare v celkovej hodnote 90 750,00 EUR (DPH).
Úložiská pre cyklistov boli vybudované v rámci spolufinancovania z nenávratného
finančného príspevku (95%) poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, sprostredkovateľský orgán: Trnavský samosprávny kraj, kód Výzvy: IROP-PO1SC122-2016-15.
Podľa Článku 6 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok poskytovateľa NFP „Prijímateľ
je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení
prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú
výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých
sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku.“
Navrhuje sa zveriť prevádzkovanie dvoch cyklistických mobiliarov (úložísk pre cyklistov)
obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou
mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy na dobu počas udržateľnosti
projektu t.j. obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý
bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu
projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely uvedenej Zmluvy o poskytnutí
NFP päť rokov.
Nakoľko cyklistické mobiliare boli vybudované čiastočne z NFP poskytnutého ministerstvom,
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (počas udržateľnosti projektu)
prijímateľ NFP nemôže mať príjem z ich prevádzkovania, t.j. musia slúžiť obyvateľom
bezplatne.
Záloha (kaucia) za zapožičanie magnetického kľúča k cykloboxu sa však odporúča zaviesť
pre prípad straty/zničenia kľúča.

Predkladaný návrh prerokovala
•
komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
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