SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 23/7/2017
Dunajská Streda, 04.12.2017

UZNESENIE
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 28. novembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

k bodu č. 12. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže o odpredaj 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, par. č. 1879/258, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov, par. č. 1879/11 o výmere 41 m2, 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.
Uznesenie
č. 507/2017/23

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo
dňa 14.11.2017 v predloženom znení.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Nasledovné poradie účastníkov obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade
s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 845/2017/21 zo dňa
26.09.2017:
1.1. Obchodné meno: Qinos s.r.o.
Zapísaný v:
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel:
Sro
Vložka číslo:
79419/B
Sídlo:
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO:
46 550 861
Výška navrhnutej kúpnej ceny: 140 000,-Eur (slovom: stoštyridsaťtisíc eur).

2. Spoločnosť Qinos s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 550 861 za víťaza
obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 845/2017/21 zo dňa 26.09.2017.
3. Uzavretie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Qinos s.r.o., Pribinova 4, 811 09
Bratislava, IČO: 46 550 861, predmetom ktorej bude vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie/prestavby 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, v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; a zabezpečenie úkonov k vydaniu
právoplatného stavebného povolenia rekonštrukcie/prestavby vyššie uvedenej stavby,
na náklady spoločnosti Qinos s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 550 861,
bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu vyššie uvedených výdavkov od mesta
Dunajská Streda; s nasledovnými zmluvnými podmienkami a záväzkami:
 so zmluvným záväzkom mesta Dunajská Streda, prevodu práv a záväzkov
vyplývajúcich z hore uvedeného právoplatného stavebného povolenia v prospech
spoločnosti Qinos s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 550 861, za
symbolické 1,-Euro.
 so zmluvným záväzkom spoločnosti Qinos s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava,
IČO: 46 550 861, že ak v stanovenom termíne, ktoré nemôže byť skôr ako 10. deň po
nadobudnutí právoplatnosti vyššie uvedeného stavebného povolenia, neuzatvorí kúpnu
zmluvu na stavbu 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,
v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor a pozemkov, nachádzajúcich sa katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese 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,
ktorej predmetom okrem iného bude prevzatie práv a záväzkov vyplývajúcich z hore
uvedeného právoplatného stavebného povolenia, a nezaplatí kúpnu cenu riadne
a včas, zaplatí mestu Dunajská Streda pokutu vo výške 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc
eur), ktorú vložil do notárskej úschovy ako zabezpečenie krytia plnenia svojho vyššie
uvedeného záväzku.
4. Uzavretie kúpnej zmluvy o odpredaj nehnuteľností, 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, v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č.
3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v

okrese 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, so spoločnosťou Qinos s.r.o., Pribinova
4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 550 861, za kúpnu cenu vo výške 140 000,-Eur
(slovom: stoštyridsaťtisíc eur); ktoré nemôže byť skôr ako 10. deň po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia uvedeného v bode 3. tohto uznesenia
s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
 kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že pozemky parcely
registra „C“, par. číslo 1879/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
181 m2, par. číslo 1879/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181
m2, par. číslo 1879/257, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2
a par. číslo 1879/258, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedené na LV č. 7555 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ku
ktorým je pod č. Z-4928/16-č.z. 2554/16 zapísané do katastra nehnuteľností právo
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod
stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby v prospech mesta
Dunajská Streda; nie sú vo vlastníctve predávajúceho a nie sú predmetom kúpy.
 kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia
nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu
vyporiadania majetkovo – právneho stavu (vrátane odkúpenia, zriadenia vecného
bremena, nájomného vzťahu atď.) k vyššie uvedeným pozemkom, ktoré sú zastavané
stavbou 3 poschodového obytného domu súpisného čísla 2134, vedenou na LV č. 3884
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a nie sú vo vlastníctve
predávajúceho.
 kupujúci vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľností
tvoriacich predmet kúpy a tie v stave, v akom sa nachádzajú preberá bez poskytnutia
záruky zo strany predávajúceho.
 kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že v predmete kúpy sa
nachádza nadmerné množstvo odpadu, ktoré odstráni na vlastné náklady bez možnosti
uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov spojených s odstránením vyššie uvedeného
odpadu, pričom pri nakladaní s odpadmi sa zaväzuje dodržiavať platné právne
predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

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. 15:
prítomní : 20
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

