
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2015/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, ...................................................................... 

na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k  pozemku, nachádzajúceho sa v  k. ú.  

Dunajská Streda,  par. č. 886/2 o výmere 65 m2.   

 

Információ az Udvaros Tibor, ............................................................................ által a Duna-

szerdahely kataszterében elterülő 886/2-es számú, 65 m2 területű parcella tulajdonjogi 

rendezésére irányuló kérvényét tartalmazó beadvány benyújtásáról.  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

                

 

 

 

 

 

 



                    

 

            Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

    I.  Berie na vedomie 

 

Informáciu o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, ....................... 

na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k  pozemku, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 886/2, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, 

vedenej na LV č. 347 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor.  

 

                                               II.  A/  s c h v a ľ u j e  

     B/  n e s c h v a ľ u j e  

 

2.1 Zámer vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu 

k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 886/2, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-

re 65 m2, vedenej na LV č. 347 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, formou bezodplatnej zámeny za 

pozemok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúce-

ho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda,  par. č. 1936/233, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 18 m2, vedenej na LV                  

č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor. 

  

2.2 Objednanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej 

hodnoty parciel, uvedených v bode 2.1 časti II. tohto návrhu.  

 

 

III. Splnomocňuje 
 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

Apríl 2015 

2015. április 



 

 

Dôvodová správa 

 
 

K bodu: Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, ....................................................... 

na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k  pozemku, nachádzajúceho sa  v  k. ú.  

Dunajská Streda,  par. č. 886/2 o výmere 65 m2. 

 

Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa,.............................................................................. 

na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k  pozemku, nachádzajúceho sa v  k. ú.  Dunaj-

ská Streda,  par. č. 886/2 o výmere 65 m2, sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na základe listu Advokátskej kancelárie advokáta JUDr. Ladislava Pongrácza, 

zastupujúceho vlastníka hore uvedeného pozemku, zo dňa 21.01.2015. 

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda 

č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 

v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien.  

 


