
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ... /2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834. 

Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834,  

társaság megbízására, Dunaszerdahely Város közvilágításának az üzemeltetésére.  

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

 

zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská 

Streda spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, 

s.r.o.,  so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou 

mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá 

musí obsahovať najmä tieto obsahové náležitosti: 

• dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú 

• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie 

ku dňu zverenia 

• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

• obstarávaciu cenu zvereného majetku a oprávky 

k zverenému majetku ku dňu zverenia 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  p r i m á t o r a 

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto 

uznesenia.   

 

December 2020  

 2020. december 



Dôvodová správa 

 

Podľa §4  ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby, 

„nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,5c) udržiavanie čistoty 

v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, 

odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú 

dopravu,“  

 

Verejné osvetlenie v meste Dunajská Streda od roku 2006 prevádzkuje na základe Zmluvy 

o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 7.3.2006 spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. so sídlom 

Stodolová 5, 82108 Bratislava, IČO: 35925094. Zmluvu bolo možné vypovedať po 149 

mesiacov po dátume 25. september 2007 t.j. po 28.02.2020, s 1- ročnou výpovednou 

lehotou; zmluva bola vypovedaná zo strany mesta  na základe výpovede doručenej druhej 

zmluvnej strane dňa 9.3.2020.  

 Platnosť zmluvy končí dňa 1.4.2021. 

 

Vzhľadom na uvedené, navrhuje sa zveriť prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste 

Dunajská Streda spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100%-nou 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny MsÚ 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501#poznamky.poznamka-5c

