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Dunajská Streda,     16. októbra 2009 
 
      Titl. 
      MESTSKÉ  ZASTUPITE�STVO 
      Dunajská  Streda 
 
 
 
 
 

NÁVRH 
 
 
na zmenu - doplnenie uznesenia MsZ �. 349 zo d�a 30.06.2009 o odkúpení pozemkov parc. 
�.2826/286 o výmere 188 m2, 2826/285 o výmere 1283 m2,  2826/283 o výmere 1070 m2, 
2826/281 o výmere 289 m2,  2826/291 o výmere 572 m2,  2826/280 o výmere 816 m2,  
2826/274 o výmere 541 m2, 2826/273 o výmere 448 m2, 2826/272 o výmere 290 m2, 
2826/271 o výmere 878 m2, 2826/270 o výmere 602 m2 a 2826/237 o výmere 6471 m2  od 
vlastníkov Ing. Ernest Szomolai a Ján Rémes s manž. do vlastníctva Mesta Dunajská Streda 
za kúpnu cenu 1,- € (30,126 Sk). 
Zmena sa týka vytvorenia parciel �. 2826/466 o výmere 15 m2, 2826/467 o výmere 58 m2 a 
2826/468 o výmere 15 m2 geometrickým plánom až po schválení uznesenia �. 349 MsZ zo 
d�a 30.06.2009 a parcely �. 2826/17 o výmere 262 m2, ktoré je potrebné zaradi� medzi 
nehnute�nosti na odkúpenie v zmysle pôvodného uznesenia a doplnenia �alších podmienok 
prevodu hore uvedených nehnute�ností.  
___________________________________________________________________________ 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 
MESTSKÝ ÚRAD  - VÁROSI HIVATAL         

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
I�O: 00305383 � DI�: 2021129968 

zmenu - doplnenie uznesenia MsZ �. 349 zo d�a 30.06.2009 o odkúpení pozemkov parc. 
�.2826/286 o výmere 188 m2, 2826/285 o výmere 1283 m2,  2826/283 o výmere 1070 m2, 
2826/281 o výmere 289 m2,  2826/291 o výmere 572 m2,  2826/280 o výmere 816 m2,  
2826/274 o výmere 541 m2, 2826/273 o výmere 448 m2, 2826/272 o výmere 290 m2, 
2826/271 o výmere 878 m2, 2826/270 o výmere 602 m2 a 2826/237 o výmere 6471 m2  od 
vlastníkov Ing. Ernest Szomolai a Ján Rémes s manž. do vlastníctva Mesta Dunajská Streda 
za kúpnu cenu 1,- € (30,126 Sk) na nové znenie : 
 
schva�uje odkúpenie pozemkov parc. �.2826/286 o výmere 188 m2, 2826/285 o výmere 1283 
m2,  2826/283 o výmere 1070 m2, 2826/281 o výmere 289 m2,  2826/291 o výmere 572 m2,  
2826/280 o výmere 816 m2,  2826/274 o výmere 541 m2, 2826/273 o výmere 448 m2, 
2826/272 o výmere 290 m2, 2826/271 o výmere 878 m2, 2826/270 o výmere 602 m2, 
2826/237 o výmere 6471 m2,  2826/466 o výmere 15 m2, 2826/467 o výmere 58 m2, 2826/468 
o výmere 15 m2  a 2826/17 o výmere 262 m2 od vlastníkov Ing. Ernest Szomolai a Ján Rémes 
s manž. do vlastníctva Mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu  1,- € (30,126 Sk) za 
nasledovných podmienok: 
1. Predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy s  Mestom Dunajská Streda zabezpe�ia 
majetkovo - právne vysporiadanie parciel �. 2826/270 o výmere 602 m2 a  2826/273  o 
výmere 448 m2, aby bolo možné realizova� zazmluvnenie prevodu uvedených parciel 
v prospech Mesta Dunajská Streda. 
2. Kupujúci sa zaväzuje zazmluvni� nasledovnú podmienku, ak Mesto Dunajská Streda 
nezíska podporu z fondov EÚ na realizáciu vybudovania inžinierskych sietí a cestnej 
komunikácie na hore uvedených pozemkoch do troch rokov odo d�a vkladu vlastníckeho 
práva v prospech kupujúceho, kupujúci sa zaväzuje ponúknu� predávajúcim hore uvedené 
pozemky na odkúpenie za kúpnu cenu 1,- € (30,126 Sk). 
 
 
Výpis z uznesenia �. 541 z  23. rokovania Mestskej rady v Dunajskej Strede, konaného d�a 
13. októbra 2009,  tvorí prílohu tohto návrhu. 
 
  
 


