
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 12/7/2016                                   Dunajská Streda, 15.7.2016 
 

UZNESENIE 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. júna 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 17. Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 

2226 vedeného na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 276/2016/12 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.Odpredaj  bytu č. 31  nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. číslo 2226, na ulici 

Nová Ves v  Dunajskej Strede, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcely registra „C“, 

parc. č. 1919/113, 1919/114, 1919/115, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného  na liste vlastníctva číslo 4467 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku 

69/4578 v zmysle bodu 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

8/100/2011 zo dňa 28.06.2011, za kúpnu cenu stanovenú v bode 2. uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo dňa 28.06.2011: 

 

 

Súpisné 

číslo 

Vchod  Podla-

žie 

Číslo 

bytu 

Spoluvlastnícky 

podiel na 

spoločných častiach 

a spoločných 

zariadeniach domu 

a spoluvlastnícky 

podiel   k pozemku 

Údaje o 

nadobúdateľovi 

(meno, priezvisko, 

dátum narodenia, 

trvalý pobyt) 

Prevod 

vlastníctva 

v podiele 

2226 39 3 31 69/4578 

Valter Fehér, 

05.07.1966, Nová 

Ves 2226/39,  

92901 Dunajská 

Streda 

1/1 

 

 

 



2. Nasledovnú podmienku prevodu nehnuteľnosti uvedenú v bode 1. tohto uznesenia: 

Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci splní podmienky uvedené 

v bodoch 5., 6. a 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011  

zo dňa 28.06.2011. 

3. Prevod vlastníctva vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods.  8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 o  majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu realizácie záväzku mesta odpredať byt 

vyplývajúci zo zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s budúcimi nadobúdateľmi, resp. ich 

právnymi nástupcami z rokov 1996 - 2012. 

       Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, 

písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

4. Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej 

v bode 1. tohto návrhu, hradený kupujúcimi: 

 a) správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

 b) poplatok za spracovanie zmluvy vo výške 70,- € mestu Dunajská Streda v hotovosti 

do pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede  pri podpísaní kúpnej zmluvy.                                                       

 

B/ 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.20: 

prítomní:      21 

za:         17 

proti:         16 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     4 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


