
  

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2018/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      

 

 

Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia školského 

stravovania do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018 

Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Gastro DS kft. részére iskolai étkezde 

iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. szeptember 1-jéhez 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős:     

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

A/ súhlasí 

so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 

1203, 929 01 Dunajská Streda ako zriaďovateľa o zaradenie 

zariadenia školského stravovania do  siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 

1. septembra 2018 

 

B/ ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda  

vydať súhlasné stanovisko pre Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda v zmysle 

tohto uznesenia. 

 

 

 

Apríl 2018 

2018. április 



Dôvodová správa 

 

Legislatívny rámec: zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

v z.n.p., zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Mestské zastupiteľstvo  Dunajská Streda Uznesením č. 552/2018/25 zo dňa 20.2.2018 

poverilo 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. 

V zmysle legislatívy k žiadosti Gastro DS, s.r.o. o zaradenie školského zariadenia do siete 

škôl a školských je potrebné priložiť aj súhlas mesta Dunajská Streda. 

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a mládež dňa 29. marca 2018 

predmetný návrh prerokovala a súhlasí so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda ako zriaďovateľa o zaradenie zariadenia školského 

stravovania do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2018. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 10. apríla 2018 

a odporúča sa vydať súhlas mesta.  


