
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/7/2015                                   Dunajská Streda, 29.09.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. septembra   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 15. Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov a útulku - núdzového 

ubytovania pre osoby a rodiny v kritickej životnej situácii 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 153/2015/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1.1 Informáciu o zámere prenájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda,  stavby súp. č. 4028 a  pozemkov  par. č. 206, parcela 

registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  407 m2, par. č. 207/1,  

parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  555 m2, par. 

č. 207/8,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  15 

m2, par. č. 207/14, parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere  21 m2, vedených na LV č. 3111 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, od Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 

61 Bratislava, IČO: 31 364 501, za účelom poskytnutia nocľahárne pre 

bezdomovcov a  núdzového ubytovania - útulku pre osoby a rodiny v kritickej 

životnej situácii, v záujme realizácie strategického zámeru mesta - Komplexného 

riešenia problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda, 

patriaceho medzi záujmov vyššej priority, schváleného Uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda        č. 40/627/2014 dňa 08.04.2014.  

1.2 Písomný materiál o navrhovanom spôsobe a podmienkach využívania stavby 

súp. č. 4028, uvedenej v bode 1.1, článku I. tohto uznesenia, za účelom poskytovania 

služieb, a kalkulá-ciu plánovaných výdavkov zariadenia a prevádzky predmetného 

objektu na rok 2015 a 2016, vypracovaný Odborom školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede, v predloženom znení. 
 

II. z r i a ď u j e  

nocľaháreň pre bezdomovcov a útulok - núdzové ubytovanie pre osoby a rodiny 

v kri-tickej životnej situácii v nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda,  v budove súp. č. 4028 a na priľahlých pozemkov  par. 

č. 206, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  407 

m2, par.  č. 207/1,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  



 

o výmere  555 m2, par. č. 207/8,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 15 m2,  par. č. 207/14, parcela registra C,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  21 m2, vedených na LV  č. 3111 Okresným 

úradom  Dunajská Streda  –  Katastrálny odbor, vo vlastníctve Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, na dobu od 

01.11.2015 do 31.12.2016.  

 

III. u k l a d á  

Oddeleniu sociálnych vecí odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Mestské-ho úradu v Dunajskej Strede metodicky riadiť a  koordinovať poskytované 

služby v zaria-dení zriadenom podľa bodu II. tohto uznesenia.  

IV. p o v e r u j e 

Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 

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

účasťou mesta Dunajská Streda prevádzkovaním budovy súp. č. 4028 vrátane 

priľahlých pozemkov  par. č. 206, parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere  407 m2, par.  č. 207/1,  parcela registra C,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  555 m2, par. č. 207/8,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  par. č. 207/14, parcela registra 

C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  21 m2, vedených na LV  č. 

3111 Okresným úradom  Dunajská Streda – Katastrálny odbor, pričom ročné nájomné 

vyššie uvedených nehnuteľností vo výške 11.000,- € (slovom: jedenásťtisíc eur) bez 

DPH,  t.j. + DPH podľa platných právnych predpisov, režijné náklady spojené s 

prevádzkovaním vyššie uvedených nehnuteľností a miestny poplatok za zber, odvoz a 

zneškodňovanie komunálneho odpadu, hradí spoločnosť Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o. na vlastné náklady.  

V. s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta Dunajská Streda  na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizá-cie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.  

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

Hlasovanie č. 15.: 

prítomní:      20 

za:         20 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     0 

Návrh bol prijatý 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


