SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 19/8/2021
Dunajská Streda, 26.03.2021
UZNESENIE
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 16. marca 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 15. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019. (materiál č. 356/2021/19)
Uznesenie
č. 387/2021/19
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019 (ďalej len „uznesenie“) nasledovne:
bod A/ 1.2 uznesenia znie:
„1.2. nebytové priestory v budove na adrese Železničná ulica č. 7578/19 v Dunajskej
Strede:
úžitková plocha spolu 153,73 m2 v tom:
č. 1.15 Sklad termoportov 7,92 m2
č. 1.16 chodba 7,98 m2
č. 1.17 Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2
č. 1.18 Denná miestnosť 11,42 m2
č. 1.19 Šatňa a sprcha 7,37 m2
č. 1.20 WC 1,28 m2 m2
č. 1.21 odpad 2,82 m2
č. 1.22 sklad 0,60 m2
č. 1.23 umývanie termoportov 6,51 m2
č. 1.24 príručný sklad 6,89 m2
č. 1.25 umývanie bieleho riadu 7,80 m2
č. 1.26 výdajňa 81,13 m2”
a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná
ulica č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS
s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky.”

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta je z dôvodu osobitného zreteľa,
vzhľadom k tomu, že je to spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta, ktorá bude
prevádzkovať súkromné školské jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta na uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
uzavretej dňa 28.08.2020 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom, Gastro
DS, s.r.o. ako Vypožičiavateľ a Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím
jazykom maďarským Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 18
za
: 16
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

