
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2016/16 

16 zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

16. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

 

Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti nachádza-

júce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 3737/177,  č. 3737/178,                  

č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  

par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom Dunajská Streda  - 

Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda. 
 

Határozati javaslat  a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  a 6973. számú tulajdoni lapon  

vezetett, 3737/14, 3737/176, 3737/177, 3737/178, 3737/179. számú és az 1838. számú tulajdoni 

lapon vezetett 3737/6. és 3737/175. számú parcellák Dunaszerdahely Város részére szolgalmi 

joggal történő díjmentes megterhelésének jóváhagyására. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Kidolgozta:       

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

 

 



                

                    

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

A/  Schvaľuje  

 

1.  Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3737/14, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 475 m2,  par. č. 3737/176, parcela registra C, druh pozemku 

záhrady o výmere 475 m2, par. č. 3737/177, parcela registra C, druh pozemku záhrady 

o výmere 475 m2, par. č. 3737/178, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 475 

m2, par. č. 3737/179, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 478 m2, vedené na 

LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, 

parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2, par. č. 3737/175, parcela 

registra C, druh pozemku záhrady o výmere 324 m2, vedené na LV č. 1838 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bezodplatne v prospech mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho v práve 

vstupu, prechodu a  prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/156, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, cez celé 

vyššie uvedené pozemky neobmedzene, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 

povolenej činnosti.  

 

2.   Zriadenie vecného bremena uvedeného v bode 1. tohto návrhu uznesenia na dobu ne-

určitú.   

 

B/   Splnomocňuje 
 

      primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2016 

2016. november 



 

Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 3737/177,                         

č. 3737/178, č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom 

Dunajská Streda  - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda. 

 

Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce 

sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 3737/177,  č. 3737/178,                  

č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  

par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom Dunajská Streda  - 

Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda, sa predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva  Dunajská Streda na základe listu spoločnosti LARDIS GROUP, s.r.o., sídlom 

Námestie slobody 13/7440, 811 06 Bratislava, IČO: 36 357 081, pani JUDr. Brigity Miklasovej, 

nar. 04.07.1955, bytom Šancová 5815/6, 90 201 Pezinok a pána Mgr. Andreja Miklasa, nar. 

29.01.1986, bytom Šancová 5840/8, 90 201 Pezinok, zo dňa 08.11.2016; ktorou spoločnosť 

LARDIS GROUP, s.r.o., pani JUDr. Brigita Miklasová a pán Mgr. Andrej Miklas, ako vlastníci 

vyššie uvedených nehnuteľností žiadajú schválenie zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda v súlade s  Kolaudačným rozhodnutím stavby „Obytný súbor Dunajská Streda  - 

časť Malé Blahovo“, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 28.06.2016, pod č. 517/DS/4027/ 

2016/033-MO/004 a jeho následnou opravou zo dňa 12.09.2016. 

 

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

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

14.11.2016:  Komisia navrhuje schváliť predkladaný materiál bez pripomienok. (hlasovanie:            

za: 5). 
 

Stanovisko Komisie pre rozvoj mesta a dopravu Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 

riadnej schôdze, konanej dňa 11.11.2016:  Komisia súhlasí s predloženým návrhom. (hlasovanie: 

za: 4). 
 

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:  


