
KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA  

PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU  

DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

     OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

                     Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

UZNESENIE 

č.1/05/12/2022 

z per rollam hlasovania Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo 

a kultúru zo dňa 05. 12. 2022 

 

Návrh VZN č..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný 

nájom niektorého majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

Návrh na uznesenie: Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a 

kultúru odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda uzniesť sa na Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Dunajská Streda      č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení 

nájomného      za príležitostný nájom niektorého majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

s nasledovnými zmenami: 

 

§ 3 ods. (3)  

(3) Sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára  

a) za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je: 

1. divadelná sála s balkónom    400 €  

V sadzbe nájomného za divadelnú sálu s balkónom je zahrnutá cena prenájmu základnej 

zvukovej a svetelnej techniky.  

2. Kinosála      130 €  

3. zasadacia miestnosť č.017    100 €    80 € 

4. sála bábkového divadla     150 €   110 €                                                                                

5. malá zrkadlová sála       16 €  15 € 

6. veľká zrkadlová sála       25 €   

7. Komorná sieň      150 €   130 € 

8. miestnosť č. 25     100 €  90 € 

Sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho strediska 

za jedno podujatie v trvaní viac ako 3 hodiny je za každú ďalšiu začatú hodinu 1/3 zo sadzby 

nájomného stanoveného v bodoch 1 až 8.   

b) za jedno podujatie je: 

1. šatňa         15 €  

2. vstupná aula (foyer)     180 €    200 € 

3. foyer na poschodí     150 €   130 € 

4. miestnosť Culture Club    250 €   260 €  

c) za 1 hodinu užívania 



1. klubovňa (miestnosť č. 114)       15 €  

2. výstavná sieň (miestnosť č. 101)                    15 €  

3. kuchyňa (miestnosť č. 102)                                                  15 €  

4. miestnosť č. 213         15 €  

5. miestnosť č. 214         15 €  

6. pódium pred MsKS         60 €  

d) budova Galérie pre súčasných maďarských umelcov   200 €   

 

§ 3 ods. (5) 

(5) Minimálna sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe škôl za každú 

aj začatú hodinu nájmu je: Hodinová minimálna sadzba nájomného za nájom nebytových 

priestorov v správe škôl je:  

a) telocvičňa (vrátane šatne)     20 € 

b) telocvičňa (vrátane šatne a sprchárne)     30 €   20 € 

c) sauna (vrátane šatne a sprchárne)       20 € 

d) posilňovňa  (vrátane šatne a sprchárne)    20 € 

e) učebne (bežné a odborné)        7 €   10 € 

f) aula          30 €  

g) zasadacia, prednášková miestnosť s počtom najmenej 70 sedacích miest    34 € 

h) skladové priestory        5 € 

 

 

 

 

Hlasovanie per rollam: 

za    4                                                                                                                               

proti              1                                                                                                                

zdržal sa              1                                                                                                              

nehlasoval  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Dunajskej Strede dňa 05. 12. 2022 

 

 

  

 

        Ladislav Gútay 

      Predseda Komisie 


