Materiál na rokovanie
20. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
20. ülésének beterjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.:

/2017/20

Návrh na poverenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203,
Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 činnosťou súvisiacou so zabezpečením
zásobovania školských jedální pri materských školách a základných školách, Jedálne
Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a Jedálne Zariadenia pre seniorov, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, potravinárskymi surovinami.
Határozati javaslat a Gastro DS, s.r.o., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, azonosítószám:
50 808 478 társaság megbízására, amely a Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodákés alapiskolák mellett működő iskolai étkezdék, a Szociális Központ étkezdéjének és az
Idősek otthona étkezdéjének élelmiszerekkel való ellátásának biztosításával kapcsolatos
tevékenységek elvégzéséről szól.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preveril:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry MsÚ

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület a javaslat megvitatása után

A/ schvaľuje
elfogadja
poverenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478
činnosťou súvisiacou so zabezpečením zásobovania školských
jedální pri materských školách a základných školách, Jedálne
Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a Jedálne
Zariadenia pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda, potravinárskymi surovinami, s
účinnosťou od 1.9.2017.
a Gastro DS, s.r.o., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely,
azonosítószám: 50 808 478 társaság a Dunaszerdahely Város
által fenntartott óvodák- és alapiskolák mellett működő iskolai
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étkezdék, a Szociális Központ étkezdéjének és az Idősek otthona
étkezdéjének élelmiszerekkel való ellátásának biztosításával
kapcsolatos tevékenységek elvégzéséről szóló megbízást,
amelynek hatályba lépése 2017.9.1.

B/ žiada primátora mesta
kérelmezi a város polgármesterét
1. uzavrieť zmluvu so spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO:
50 808 478 na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto
návrhu uznesenia.
a Gastro DS, s.r.o., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely,
azonosítószám: 50 808 478 társasággal a jelen határozati javaslat
A/ pontjában meghatározott feladatok biztosításáról szóló
szerződés megkötésére.
2. v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto
návrhu uznesenia vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2017
v kompetencii primátora mesta v súlade s Rozpočtovými
pravidlami mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016.
jelen
határozati
javaslatban
meghatározott
feladatok
biztosításával kapcsolatos a polgármester hatáskörébe tartozó
költségvetési módosításokat végrehajtani a város 2017-évre
vonatkozó költségvetését illetően Dunaszerdahely Város
2016.6.29-én kelt Költségvetési szabályaival összhangban

Jún 2017
2017. június
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2016
uznesením č. 318/2016/14 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o. so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, so 100%-nou majetkovou
účasťou mesta Dunajská Streda.
Spoločnosť Gastro DS, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu
Trnava dňa 30.03.2017 v Oddieli: Sro, Vložka č. 39656/T s predmetom činnosti:
 Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre
výdajne
 Prevádzkovanie výdajne stravy
 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu
 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a
iných spoločenských podujatiach
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
V predloženom materiáli sa navrhuje, aby novozaložená spoločnosť v súlade s účelom, na
ktorý bola založená, zabezpečovala zásobovanie školských jedální pri materských školách
a základných školách, Jedálne Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a Jedálne
Zariadenia pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda,
potravinárskymi surovinami.
Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová
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Indokolási jelentés:
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 2016. szeptember 27-ei ülésén, 318/2016/14. sz.
határozatával elfogadta a Gastro DS, s.r.o., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, társaság
létrehozását, amelyben Dunaszerdahely Város tulajdoni része 100%.
A Gastro DS, s.r.o. társaság a Nagyszombati Cégbíróság által 39656/T számmal, részleg:
k.f.t., 2017.03.30-án került bejegyzésre, amelynek tevékenysége:
 Vendéglátói tevékenység és kész ételek előállítása az ételkiadók részére
 Ételkiadók üzemeltetése
 Azonnali fogyasztásra alkalmas gyors frissítők árusításával kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása
 Kulturális és egyéb társasági események során kiszolgálói szolgáltatások nyújtása
 Áru vásárlása végső fogyasztó (kiskereskedelem) vagy egyéb vállalkozást üzemeltető
(nagykereskedelem) részére történő további értékesítés céljából
 Kereskedelem, szolgáltatás és termelés területén közvetítői tevékenység végzése
Az előterjesztett anyagban javaslásra kerül, hogy az újonnan létrehozott társaság a céljával
összhangban biztosítsa Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodák- és alapiskolák mellett
működő iskolai étkezdék, a Szociális Központ étkezdéjének és az Idősek otthona
étkezdéjének élelmiszerekkel való ellátásával kapcsolatos tevékenységek elvégzését.
Az előterjesztett anyagot megvitatta:
 Dunaszerdahelyi Képviselő-testület Oktatási és Ifjúsági Bizottsága és javasolja
elfogadásra
 Dunaszerdahelyi
Képviselő-testület
Pénzügyi,
Költségvetési,
Városi
Vagyongazdálkodási és Vállalkozói Bizottsága és javasolja elfogadásra

Az anyagot kidolgozta: Mgr. Czúfalová Priska
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