SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 23/8/2021
Dunajská Streda, 06.07.2021
UZNESENIE
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 29. júna 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 28. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského
1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou
strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom, na dobu 10 rokov a to do
31.12.2031. (materiál č. 414/2021/23)
Uznesenie
č. 448/2021/23
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom
a Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola
ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ako nájomcom,
predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2,
nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici
Komenského č. 1219/1, v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, vybudovanej na parc. č. 2590/11, vedenej na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ako prípad hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031 s nasledovnými zmluvnými
podmienkami:
a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2031.
b) Všetky plánované rekonštrukčné práce v predmete nájmu musí nájomca najprv
konzultovať na Mestskom úrade Dunajská Streda - odbor technický a investičný
a/alebo na stavebnom úrade.
c) Po vydanom kladnom stanovisku alebo príslušných povolení Mestským a/alebo
stavebným úradom k plánovaným rekonštrukčným prácam, tieto zabezpečí nájomca

na vlastné náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany
prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda.
d) Po vykonanej a riadne vydokladovanej rekonštrukcii môže nájomca požiadať
o odpustenie 50% z mesačného nájomného, maximálne však do výšky schválených
nákladov na rekonštrukciu.
e) Prenajímateľ má právo jednostranne meniť výšku ročného nájomného každé
3 roky, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, zo zmeny
rozsahu poskytovaných služieb a na základe potvrdenia o miere inflácie v Slovenskej
republike, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto
uznesenia.
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 20
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

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

