
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 9/7/2015                                   Dunajská Streda, 24.11.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 19 Návrh na zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve 

o nájme nehnuteľností zo dňa 26.3.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda 

ako prenajímateľom a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 179/2015/9 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

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

1.1  informáciu, že Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Žitnoostrovského 

múzea v Dunajskej Strede na základe Zmluvy o nájme nehnteľností zo dňa 

26.03.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom 

a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom, užíva pozemky nachádzajúce sa 

na parc. č. 2423 o výmere 227 m2, parc. č. 2424/1 o výmere 1776 m2, parc.  č. 2424/2 

o výmere 458 m2 a parc. č. 2426 o výmere 13 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania  Žitnoostrovského múzea 

v Dunajskej Strede a realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 

Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede,  za ročné nájomné vo výške 6.966,79 

eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť euro centov). 

1.2 informáciu, že Trnavský samosprávny kraj v zmysle bodu  4.5 článku 4 vyššie 

uvedenej zmluvy žiada o zníženie hore uvedenej výšky  ročného nájomného o 50 %,  

t. j z 6.966,79 eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť 

euro centov) na 3.483,40 eur (slovom: tritisícštyristoosemdesiattri eur štyridsať euro 

centov). 

 

B/  s c h v a ľ u j e  

zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve o nájme nehnteľností zo dňa 

26.03.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom 

a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom pozemkov nachádzajúcich sa v k. 

ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  parc. č. 2423 o výmere 227 m2, parc. č. 

2424/1 o výmere 1776 m2, parc.  č. 2424/2 o výmere 458 m2 a parc. č. 2426 o výmere  



 

13 m2, vedených na LV  č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, o 50 %, t. j z 6.966,79 eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur 

a sedemdesiatdeväť euro centov) na 3.483,40 eur (slovom: tritisícštyristoosemdesiattri 

eur štyridsať euro centov) s platnosťou od 01.01.2016 do splatnosti vyššie uvedenej 

zmluvy, ako prípadu hodného osobitného  zreteľa v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  

zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva a uzavretie dodatku k vyššie uvedenej zmluve.  

 

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 č. 26: 

prítomní:      25 

za:         25 

proti:          0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     0 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 

 


