
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 6/7/2015                                   Dunajská Streda, 23.06.2015 
 

UZNESENIE 
z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 23. júna   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 33 Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci predaja 

majetku mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, stavby 

3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 

1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a 

par. č. 1879/258, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m2 a par. č. 

1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda 

_____________________________________________________________________ 

 

Uznesenie číslo 

130/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  b e r i e   n a v e d o m i e 

1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

zo dňa 29.05.2015 v predloženom rozsahu.  

 

B/  s c h v a ľ u j e  

2.1 Nasledovné poradie účastníkov obchodnej verejnej súťaže na základe zápisnice 

odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 

29.05.2015, v súlade s bodom 10, článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

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

Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien: 

 

1. Obchodné meno: EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o. 

Zapísaný v:          Obchodnom registri Okresného súdu Nitra                      

Oddiel:                  Sro 

Vložka číslo:         26381/N 

Sídlo:                    Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky 

IČO:                      45 417 105 

 

 



 

2. Obchodné meno: Molina s.r.o. 

Zapísaný v:          Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I                      

Oddiel:                  Sro 

Vložka číslo:         89117/B 

Sídlo:                    Klariská 7, 811 03 Bratislava 

IČO:                      47 157 445 

 

2.2 Predaj majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného 

domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 

1879/13,  par.  č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozem-kov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 41 m2, par. č. 1879/14, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 47 m2,  vedených 

na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech 

spoločnosti EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o., Ľanová 9, 940 02 Nové 

Zámky, IČO: 45 417 105, za kúpnu cenu 141.160,- € (slovom: 

jednostoštyridsaťjedentisícstošesťdesiat eur).  

 

C/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 57.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


