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Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par.                         

č. 1940/37 a par. č. 1940/38. 

Határozati javaslat  a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  1940/37. és 1940/38. számú 

parcellák Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő díjmentes 

megterhelésének jóváhagyására. 
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Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

A/   s c h v a ľ u j e  

 

 uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom zriadení vecného bremena na dobu 

neurčitú medzi spoločnosťou CEKOSS spol. s r.o., so sídlom Hlavná ulica 6407/94, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 34 119 493 ako povinným z vecného bremena v 1. rade, Ing. 

Ernestom Szomolaim ako povinným z vecného bremena v 2. rade a Mestom Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, ako oprávneným z vecného 

bremena, na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 1940/37,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 37 m
2
 a par. č. 1940/38,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 8 m
2
, vytvorené geometrickým plánom  č. 46610910-245/2019, 

vyhotoveným dňa 02.08.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 46 610 910. Vecné bremeno spočíva v práve zriaďovania, uloženia, 

vedenia, výstavby, údržby, zmien, opráv, užívania, prevádzkovania, modernizácie, 

odstránenia a akýchkoľvek iných stavebných úprav a s ňou súvisiacich vedení a zariadení 

stavby - Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO v Dunajskej 

Strede, na povrchu, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov, par. č. 1940/37, par.                     

č. 1940/38, a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu; v práve vstupu, 

prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 a ním poverenej osoby, v rozsahu a spôsobom 

nevyhnutným na výkon vyššie uvedených činností.  

 

B/  ž i a d a 

      primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich 

z tohto uznesenia.  
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Dôvodová správa 

 
 

K bodu: Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par.                         

č. 1940/37 a par. č. 1940/38. 

 

Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta Dunajská 

Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1940/37 a par.                        

č. 1940/38, sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v záujme 

zabezpečenia podmienok realizácie plánovanej stavby - Cestná svetelná signalizácia na 

križovatke Hlavná ul. – MK TESCO v Dunajskej Strede, cieľom ktorej je zvýšenie bezpečnosti 

premávky predmetnej križovatky.  

  

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:  


