
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2020/13 

13. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

13. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      
 

Návrh na schválenie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu jazera 

Thermalpark“ spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 

237/38,  929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 450 920. 

Javaslat a „Cultacross – Thermalpark tó partjának revitalizációja“ megnevezésű 

építmény  a THERMALPARK DS, rt. (székhely: Bősi út 237/38,  929 01 

Dunaszerdahely, azonosítószám: 31 450 920) társaság általi üzemeltetésének 

jóváhagyására. 

 
 

Predkladá:     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

   

 

A/ s c h v a ľ u j e  

odovzdanie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu 

jazera Thermalpark“ spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. so sídlom 

Gabčíkovská cesta 237/38,  929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, 

na dobu od 1.6.2020 do 31.12.2029. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora 

na vykonanie potrebných úkonov na realizáciu úloh vyplývajúcich 

z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Máj 2020 

2020. május 



  

Dôvodová správa 

 

Stavba „Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ bola realizovaná v rokoch 

2018-2020 v areáli  termálneho kúpaliska THERMALPARK DS, a.s., ktorej jediným 

akcionárom je mesto Dunajská Streda.  

 

Stavba bola realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., 

ktoré sú vo výpožičke  mesta Dunajská Streda na základe Zmluvy o výpožičke nehnuteľností 

uzavretej dňa 30.09.2016. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Obcou 

Vrakúň ako príslušným stavebným úradom pod č. 6376/VR/795-001/2019/033-KNA-004 zo 

dňa 11.03.2020. 

 

Stavba bola financovaná prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom 

období 2014 -2020 z Programu spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika- Maďarsko a 

z vlastných zdrojov mesta Dunajská Streda.   

 

Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti sa navrhuje, aby spoločnosti THERMALPARK DS, 

a.s., bolo odovzdané prevádzkovanie predmetnej stavby, ktorá je vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda,  s účinnosťou od 1.6.2020. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

- Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

- MsR a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová  


