
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 16/7/2016                                    Dunajská Streda, 15.12.2016 

 

 

UZNESENIE 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 6. decembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2
, 

v prospech spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 276 359. 

Uznesenie 

č. 350/2016/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1.1  Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 35021934-278/2016, 

vyhotoveným dňa 26.10.2016, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora 

Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 489/4,  parcela 

registra C,  druh pozemku záhrady o výmere 264 m
2 

a par. č. 489/5,  parcela registra 

C,  druh pozemku záhrady o výmere 61 m
2
, formou obchodnej verejnej súťaže v 

súlade s § 9a zákona NR  SR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších 

zmien a  doplnkov a 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 doplnkov. 

1.2  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  

formou  obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritéria 

budú: 

 z dôvodu obmedzeného prístupu k predmetu obchodnej verejnej súťaže, okruh 

potencionálnych záujemcov o odkúpenie predmetu obchodnej verenej súťaže sa 

znižuje len na vlastníkov priľahlých nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 4649, č. 

3370,  č. 218 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. Podania iných 

záujemcov nebudú zaradené do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.   



 záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny (minimálna cena je stanovená znaleckým  

posudkom vo výške 7 800,-€, slovom: sedemtisícosemsto eur), ktorú záujemca musí 

vložiť do notárskej úschovy ako zabezpečenie krytia plnenia záväzku uhradiť 

záujemcom navrhnutú kúpnu cenu v prípade, že záujemca sa stáva výhercom 

obchodnej verejnej súťaže predmetom, ktorej je odpredaj nehnuteľností uvedených 

v bode 1.1. tohto návrhu uznesenia. Odpis notárskej zápisnice o vklade vyššie 

uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej ceny predkladá záujemca spolu so svojím 

návrhom kúpnej ceny. 

 

1.3  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými 

podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že  bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených 

parcelách č. 489/4 a č. 489/5 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) 

a predmet obchodnej verejnej súťaže prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia 

nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

1.4 Lehotu na doručenie cenových ponúk do 17.01.2017 o 12:00 hod.   

 

C/   s p l n o m o c ň u j e  primátora 

 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedených nehnuteľností 

formou  obchodnej  verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde 

sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  

uvedených  nehnuteľností  formou  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda.    

 na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 23 

za : 14 

proti : 6 

zdržal  sa : 2 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


