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Materiál č.: /2020/16

Návrh na odňatie správy nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, stavby súp. č. 7541 od Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím
jazykom maďarským a jej odovzdania do správy Centra sociálnej starostlivosti
Dunajská Streda.
Javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 7541. helyrajzi számú épület kezelési
jogának megvonására a Kodály Zoltán Alapiskolától és a Szociális Szolgáltatások
Központja kezelésébe helyezésének jóváhagyására.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Határozati javaslat:
A/ s c h v a ľ u j e
odňatie správy stavby súp č. 7541, nachádzajúcej sa na par. č. 2588/52 v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor od Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom
maďarským, IČO: 36086789, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ku dňu
01.10.2020.
B/ s c h v a ľ u j e
odovzdanie správy stavby súp č. 7541, nachádzajúcej sa na par. č. 2588/52 v katastrálnom
území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor organizácií Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská
Streda, IČO: 50653636, Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda v zriaďovateľskej
spôsobnosti mesta Dunajská Streda, ku dňu 01.10.2020.
C/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizácie tohto uznesenia.

September 2020
2020. szeptember

Dôvodová správa
K bodu: Návrh na odňatie správy nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, stavby súp. č. 7541 od Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím
jazykom maďarským a jej odovzdania do správy Centra sociálnej starostlivosti
Dunajská Streda.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, IČO: 36085111,
Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda prenajíma 4 nebytové priestory a sociálne
miestnosti, nachádzajúce sa v budove Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, ktoré sú
užívané spoločne s detským stacionárom. V záujme predchádzania vzniku a šírenia
prenosného ochorenia COVID – 19 medzi užívateľmi spoločne užívaných priestorov,
nachádzajúcich sa v budove Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda je nevyhnutne
potrebné poskytnúť iné vhodné nebytové priestory pre Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede; a preto sa navrhuje odňatie správy nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, stavby súp. č. 7541 od Základnej
školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským a jej odovzdania do správy Centra
sociálnej starostlivosti Dunajská Streda; ktoré Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím
jazykom maďarským v súčasnosti nevyužíva.
Stavba súp č. 7541, nachádzajúca sa na par. č. 2588/52 v katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, vedená na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; nie je využívaná na komerčné účely a negeneruje pre mesto Dunajská
Streda a pre Základnú školu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským žiadny
finančný alebo nefinančný výnos.
Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010
v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č.
8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013
v znení neskorších zmien.
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