
 

 

        

 

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 schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej 

dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská 

cesta 237/38, IČO: 31450920. 

Javaslat a 2016.09.30-án, Dunaszerdahely Város és a THERMALPARK DS rt. (székhely 

Bősi út 237/38,  Dunaszerdahely, azonosítószám: 31450920) közt megkötött Ingatlan 

kölcsönadási szerződés 1.sz. Függeléke megkötésének elfogadására. 

 

 

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  

 

 A/ s c h v a ľ u j e   

uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností 

uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

24.02.2020, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou THERMALPARK DS, a. s., so sídlom 

Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920, predmetom 

ktorého bude výpožička pozemku – jazera, parc. č. 2821/3 v  k. 

ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, vo vlastníctve 

spoločnosti.  

 

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

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto 

uznesenia. 

 

December 2020 

2020. december 



 

 

Dôvodová správa  

 

 

Výpožička pozemku – jazera, parc. č. 2821/3 v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS a.s. v prospech mesta Dunajská Streda  sa 

navrhuje za účelom realizácie projektu v rámci výzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom. 

 

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť  

Činnosť BR1  

Rybárstvo  

V rámci činnosti BR1 je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. Vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb.  

2. Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo 

všetkých vekových kategóriách do vodných tokov.  

3. Revitalizácia vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a 

pod.).  

4. Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch.  

5. Rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov 

násad pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím.  

6. Regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb uvedených v § 10 ods. 3 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

7. Zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti.  

8. Ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít.  

9. Monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich sa 

v chránenom území (§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov).  

10. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť BR1:  

200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa.  

 

 

Nakoľko oprávnenými žiadateľmi pre činnosť BR1 sú len rozpočtová organizácia a občianske 

združenia, o dotáciu bude žiadať Centrum voľného času Smetanov háj č. 286/9 Dunajská 

Streda, IČO: 42299080 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová z podkladov referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov.  


