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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

A/   S c h v a ľ u j e  

 

Nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská  Streda                            

č. 388/2017/17  zo dňa 14.02.2017: 

                                                

       Bod 3. časti A/ uznesenia sa  nahrádza nasledovným znením: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje: 

 

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6473 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, par. č. 1886/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2 623 m2, par. č. 1886/322, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 194 m2, par. č. 1886/373, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 207 m2, par. č. 1886/374, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, par. č. 1886/375, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 43 m2, par. č. 1886/376, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, par. č. 1886/377, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 2 m2, par. č. 1886/381, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, par. č. 1886/383, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 39 m2, par. č. 1886/384, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2, par. č. 1886/385, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 334 m2, par. č. 1886/386, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2, par. č. 1886/387, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  140 m2, par. č. 1886/388, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 206 m2, par. č. 1886/389, parcela registra 

C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  211 m2,  par. č. 1886/390, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m2;  a  par. č. 1886/356, parcela 

registra C, druh pozemku ovocné sady o výmere 11 m2, par. č. 1886/372, parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 23 m2, vytvorených geometrickým plánom                

č. 44269285-18/2017 zo dňa 27.02.2017, vyhotoviteľa Marek Bugár, Gazdovská 38/12, 945 

05 Komárno, IČO: 44 269 285, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor pod. č. 486/2017, dňa 10.03.2017,  v prospech mesta Dunajská Streda.“ 

 

       Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17 zo 

dňa  14.02.2017 ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 



 

 

B/  Splnomocňuje 
 

      primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  
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2017. április 



 

Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17  

zo dňa 14.02.2017. 

 

Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17 zo dňa 

14.02.2017, sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda na základe 

listu spoločnosti HORTEL s.r.o. zo dňa 10.03.2017, v ktorom v záujme efektívneho využitia po-

zemkov vo vlastníctve spoločnosti a minimalizácie výmery pozemkov odovzdaných v rámci pre-

vodu stavebných dielov „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej 

Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, 

„Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 

Elektroinštalácia – Verejné osvetlenie“, spoločnosť HORTEL s.r.o. žiada o zníženie výmeru 

pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská Streda, par.  č. 1886/356 z výmery 256 m2,  na 11 

m2 a č. 1886/372 z výmery 70 m2, na 23 m2, v súlade s geometrickým plánom                                    

č. 44269285-18/2017 zo dňa 27.02.2017, vyhotoviteľa Marek Bugár, Gazdovská 38/12, 945 05 

Komárno, IČO: 44 269 285, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

pod. č. 486/2017, dňa 10.03.2017. 

 

Stanovisko Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnika-

teľskú činnosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z riadnej schôdze, konanej dňa 

04.04.2017:  Komisia súhlasí s predloženým návrhom. (hlasovanie: za: 4, proti -0, zdržali sa -0). 

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov; 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 Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien.  
 

Vypracoval:  Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta:  


