
 

 

        

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2020/15 

15. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

15. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

       

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 280/2020/14 zo 

dňa 23. júna 2020.  

Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 280/2020/14 számú, 2020. június 

23-i  határozata módosítására.  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:       Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete 

 
                       

m e n í  

 

bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda                   

č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020 nasledovne: 

text „do 31.12.2020” sa nahrádza textom „do 31.8.2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Júl 2020 

                                                    2020. július  



 

Dôvodová správa 

 

 

Zmena predmetného uznesenia sa navrhuje v nadväznosti na Výzvu Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné 

(pomoc podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v 

súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení) z kapitoly Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky;  

na účely tejto výzvy sa pod nájomným rozumie plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ 

oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného 

štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. 

februára 2020 predmet nájmu, ktorého užívanie predmetu nájmu bolo znemožnené uzavretím 

predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo 

podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, v dôsledku opatrení 

proti COVID-19(ďalej len „sťažené užívanie“). 

 

V skutočnosti základné školy sa po zatvorení od 13.3.2020, znovu otvorili od 1. júla 2020 

a v mesiacoch júl a august sú budovy škôl z dôvodu letných prázdnin zatvorené.  

  

 

Pôvodné znenie bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 

2020: 

„Uznesenie 

č. 280/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská č. 13/2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. 

februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budovách škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda od 13. marca 2020 do 31.12.2020 o 50 % 

z dôvodu obmedzenia prevádzky v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu B/ tohto uznesenia.“ 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.  

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


