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Titl. 
MESTSKÉ  ZASTUPITE�STVO 
Dunajská  Streda 
 
 
 
 
 

NÁVRH 
 
 
na zmenu uznesenia MsZ �. 264. zo d�a 24.02.2009 o prijatí ponuky podnikate�ského 
subjektu REMKOL – Ján Rémes na odkúpenie prístupovej cesty, priecestia na železni�nej 
vle�ke Metrans, a.s., verejného osvetlenia, dopravného zna�enia a pozemkov prístupovej 
komunikácie do priemyselnej zóny, parciel �íslo 1963/449 o výmere 2892 m2,  

�. 1963/450 o 
výmere 271 m2, �. 1963/489 o výmere 913 m2, �. 1974/75 o výmere 263 m2, �. 1974/78 o 
výmere 38 m2, 1974/81 o výmere 280 m2 , �. 1974/83 o výmere 45 m2, �. 1974/84 o výmere 
22 m2, �. 1974/85 o výmere 171 m2 a �. 1974/88 o výmere 376 m2  do vlastníctva Mesta 
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- €.                                                            .  
___________________________________________________________________________ 
Predkladá :     JUDr. Gábor Hulkó, PhD 
                       zástupca primátora 
 
 
 

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 

 
 
 
 
zmenu uznesenia MsZ �. 264. zo d�a 24.02.2009 o prijatí ponuky podnikate�ského subjektu 
REMKOL – Ján Rémes na odkúpenie prístupovej cesty, priecestia na železni�nej vle�ke 
Metrans, a.s., verejného osvetlenia, dopravného zna�enia a pozemkov prístupovej 
komunikácie do priemyselnej zóny, parciel �íslo 1963/449 o výmere 2892 m2,  

�. 1963/450 o 
výmere 271 m2, �. 1963/489 o výmere 913 m2, �. 1974/75 o výmere 263 m2, �. 1974/78 o 
výmere 38 m2, 1974/81 o výmere 280 m2 , �. 1974/83 o výmere 45 m2, �. 1974/84 o výmere 
22 m2, �. 1974/85 o výmere 171 m2 a �. 1974/88 o výmere 376 m2  do vlastníctva Mesta 
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- €.  na nové znenie : 
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Podmienka: Remkol – Ján Rémes majetkovoprávne vysporiada parcely �.  1974/86 o výmere 
131 m2 a �.  1974/76 o výmere 231 m2, ktoré sa následne zahrnú do predmetu odpredaja, sa 
nahrádza s nasledovnou formuláciou: 

1. Remkol – Ján Rémes odkúpi od Slovenského pozemkového fondu parcelu  �.  1974/76 
o výmere 231 m2, ktorú bezplatne prevedie v prospech Mesta Dunajská Streda 
vypracovaním dodatku ku kúpnej zmluvy o odpredaji parciel �. 1963/449 o výmere 
2892 m2,  

�. 1963/450 o výmere 271 m2, �. 1963/489 o výmere 913 m2, �. 1974/75 o 
výmere 263 m2, �. 1974/78 o výmere 38 m2, 1974/81 o výmere 280 m2 , �. 1974/83 o 
výmere 45 m2, �. 1974/84 o výmere 22 m2, �. 1974/85 o výmere 171 m2 a �. 1974/88 o 
výmere 376 m2 v prospech Mesta Dunajská Streda, v termíne do 31.12.2010.  

2. V záujme úspory finan�ných prostriedkov na údržbu a iných nepredvídate�ných 
výdavkov súvisiacich s užívaním priecestia na železni�nej vle�ke Metrans 
/Danubia/,a.s., o odkúpenie parcely �. 1974/86 o výmere 131 m2 mesto Dunajská 
Streda nemá záujem, preto sa zruší podmienka prevodu uvedenej parcely v prospech 
Mesta Dunajská Streda. 

3. Ostatné znenie  pôvodného uznesenia zostáva nezmenené. 
 
 
  
Výpis z uznesenia �. 542 z  23. rokovania Mestskej rady v Dunajskej Strede, konaného d�a 
13. októbra 2009,  tvorí prílohu tohto návrhu. 
 


