
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 25/7/2018                                       Dunajská Streda, 28.2.2018 

 

UZNESENIE 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 20. februára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 24. Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro DS, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478. 

 

Uznesenie 

č. 552/2018/25 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ p o v e r u j e 

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

929 01, IČO: 50 808 478, ktorého jediným spoločníkom je mesto Dunajská Streda, 

prevádzkovaním školských jedální materských škôl a základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a to po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení 

priestorov školských jedální do prevádzky a o schválení prevádzkového poriadku 

školských jedální. 

 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

1. výpožičku nasledovného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda na dobu 

neurčitú: 

a) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov 

potravín v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

spolu s hnuteľným majetkom slúžiacim na prevádzku školských jedální, 

špecifikovaným v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady 

spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o. 

b) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov 

potravín v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

spolu s hnuteľným majetkom slúžiacim na prevádzku školských jedální, 

špecifikovaným v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady 

spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o. 



 

2. uzavretie  zmlúv o výpožičke v zmysle bodu B/1. medzi spoločnosťou Gastro DS, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 

a  

a) Strediskom služieb škole so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

929 01, IČO: 51074818 

b) jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. 

 

3. prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov všetkých 

zamestnancov školských jedální materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda, z doterajšieho zamestnávateľa na Gastro DS, s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 ku 

dňu začatia prevádzkovania školských jedální spoločnosťou Gastro DS, s.r.o. 

 

 

C/ u k l a d á 

1. riaditeľovi Strediska služieb škole 

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu B/1 písm. a) medzi Strediskom služieb 

škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. 

zabezpečí režijné náklady na prevádzku školských jedální materských škôl na 

doterajšej úrovni.  

b) uzavrieť dohodu medzi Strediskom služieb škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 o 

prechode práv a povinností zamestnancov školských jedální materských škôl podľa 

bodu B/3. 

 

2. riaditeľom základných škôl v zakladateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu A/1 písm. b) medzi základnou školou 

a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská 

Streda 929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí 

režijné náklady na prevádzku školských jedální základných škôl na doterajšej úrovni.  

b) uzavrieť dohodu medzi základnou školou  a  spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478  o 

prechode práv a povinností zamestnancov  školských jedální materských škôl podľa 

bodu B/3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh 

vyplývajúcich z bodu A/ až C/ tohto uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 24 

za : 20 

proti : 1 

zdržal  sa : 2 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


