
MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 
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Dunajská Streda,     16. októbra 2009 
 
      Titl. 
      MESTSKÉ  ZASTUPITE�STVO 
      Dunajská  Streda 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH 
 
 
na odkúpenie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na Hájskej ulici v Malom Blahove 
na nasledovných pozemkoch, parc. �. 3984/7 o výmere 814 m2, 3977/3 o výmere 4640m2, 
4014/115 o výmere 177 m2 a 4014/35 o výmere 665 m2  v k.ú. Dunajská Streda  od vlastníka 
Remkol, s.r.o.  do vlastníctva Mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu 1,- € (30,126 Sk). 
___________________________________________________________________________ 
Predkladá :     Ing. PÁPAY  Zoltán 
                         Vedúci odboru 
                                      Odbor finan�ný a evidencie majetku    
Vypracoval :  Gálffy Štefan 
  
 
 

Návrh uznesenia : 
   

Mestské zastupite�stvo po prerokovaní predmetu návrhu 
 
                          A/  s c h v a � u j e  
 
                          B/  n e s c h v a � u j e  
 
 
odkúpenie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na Hájskej ulici v Malom Blahove na 
nasledovných pozemkoch, parc. �. 3984/7 o výmere 814 m2, 3977/3 o výmere 4640m2, 
4014/115 o výmere 177 m2 a 4014/35 o výmere 665 m2 v k.ú. Dunajská Streda od vlastníka 
Remkol, s.r.o.  do vlastníctva Mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu 1,- € (30,126 Sk) za 
nasledovných podmienok: 
1.  Po 23. rokovaní Mestskej rady v Dunajskej Strede, konanej d�a 13.10.2009, sme  získali  
informácie od Odboru životného prostredia Mestského úradu v Dunajskej Strede, 
obmedzujúce možnos� realizácie kolaudácie �asti stavby miestnej komunikácie a verejného 
osvetlenia na pozemkoch, parc. �. 4014/111 o výmere 124 m2 a 4014/112 o výmere 43 m2. 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme zamietnu� odkúpenie �asti stavby miestnej komunikácie 
a verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na pozemkoch, parc. �. 4014/111 o výmere 124 m2 a 
4014/112 o výmere 43 m2. Doporu�enie na odkúpenie stavby  miestnej komunikácie 
a verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na pozemkoch, parc. �. 4014/111 o výmere 124 m2 a  
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4014/112 o výmere 43 m2  je sú�as�ou výpisu z uznesenia �. 540  z  23. rokovania Mestskej 
rady v Dunajskej Strede, konaného d�a 13.10.2009. 
 
2. Firma Remkol, s.r.o. pred uzavretím kúpnej zmluvy s Mestom Dunajská Streda zabezpe�í 
zmluvný prevod verejného vodovodu a kanalizácie v prospech spolo�ností, ktoré zabezpe�ujú 
správu uvedených infraštrukturálnych stavieb, inžinierskych sietí na Hájskej ulici v Malom 
Blahove na nasledovných pozemkoch, parc. �. 3984/7 o výmere 814 m2, 3977/3 o výmere 
4640m2, 4014/115 o výmere 177 m2 a  4014/35 o výmere 665 m2  v k.ú. Dunajská Streda. 
 
3   Firma Remkol, s.r.o.  pred uzavretím kúpnej zmluvy s  Mestom  Dunajská  Streda predloží 
Mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

- právoplatné stavebné povolenie  
- stavebné výkresy, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako sa skuto�ne realizovala /projekt 

skuto�ného vyhotovenia/ 
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobku /certifikát/ 
- právoplatné kolauda�né rozhodnutie a zárove� sa zaviaže na záru�nú lehotu 60 

mesiacov 
     
Výpis z uznesenia �. 540 z  23. rokovania Mestskej rady v Dunajskej Strede, konaného d�a 
13. októbra 2009,  tvorí prílohu tohto návrhu. 
 


