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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2019/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018. 

Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 627/2018/29 (2018. szeptember 18.) 

határozata módosítására és kiegészítésére.  

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:                    
   

 

A/ m e n í 

bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018 takto: 

rozloha 467,822 m
2  

sa nahrádza rozlohou „692,822 m
2“

 

 

B/ d o p ĺ ň a 

bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018 o pododsek „1.22 

jedáleň o výmere 225 m
2 „

 

 

                                   C/ z r u š í 

 bod A/2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018 
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Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2018 

uznesením č. 627/2018/29 schválilo výpožičku nebytových priestorov v budove súp. č. 936/A 

a 936/C v Dunajskej Strede na ulici Gyulu Szabóa  pre Gastro DS, s.r.o. so sídlom 

Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478 za účelom prevádzkovania 

školskej jedálne. 

V budove ZŠ Gyulu Szabóa  s VJM - Szabó Gyula Alapiskola  bude prevádzkovať Súkromnú 

školskú jedáleň spoločnosť Gastro DS, s.r.o. a základná škola bude prevádzkovať  Výdajnú 

školskú jedáleň v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Podľa § 6 ods (15) cit. zákona č. 596/2003 Z.z. obec zabezpečuje podmienky na 

stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je 

zriaďovateľom a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania  t.j. školskej jedálne 

alebo výdajnej školskej jedálne. Z uvedeného vyplýva, že základná škola musí prevádzkovať 

v budove školy aspoň výdajnú školskú jedáleň, preto je potrebné rozdeliť nebytové priestory 

v škole pre školskú jedáleň a  pre výdajnú školskú jedáleň.  

 

Po viacerých rokovaniach na Ministerstve školstva SR toho času sa ukončuje zber 

podkladov k podaniu žiadosti o zaradenie Súkromnej školskej jedálne do Siete škôl 

a školských zariadení SR.   

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová  

 


