
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2016/11 

11. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

11. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a par.  č. 1919/401,  vo vlastníc-

tve Slovenskej republiky v  správe Slovenského pozemkového fondu.   

 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő, a Szlovák Köztársaság tulaj-

donában a  Szlovák Földalap kezelésében lévő 1886/367. és 1919/401. helyrajzi számú 

parcellák tulajdonjogi rendezésére irányuló kérvény benyújtásának engedélyezésére.  

 

 

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 

 

I.  Udeľuje súhlas na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie nasledovných 

pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunaj-

ská Streda: 

 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1886/367 o výmere 175 m2, druh pozemku 

záhrady, ktorá bola Geometrickým plánom č. 46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 

26.10.2015,  vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overeným pod číslom 2346/15 dňa 08.01.2016, oddelená z 

parcely registra „C“ KN č. 1886/1, druh pozemku záhrady o výmere 2 724 m2, zapísanej 

na Liste vlastníctva č. 3343 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor,  v celosti v podiele 1/1, 

 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1919/401 o výmere 182 m2, druh pozemku 

ostatné plochy, ktorá bola Geometrickým plánom č. 46610910-82/2015, vyhotoveným 

dňa 21.10.2015,  vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overeným pod číslom 2344/15 dňa 08.01.2016, oddelená z 

parcely registra „E“ KN č. 1778, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3 110 m2, 

zapísanej na Liste vlastníctva č. 5471, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor,  v celosti v podiele 1/1, 

 vo vlastníctve Slovenskej republiky v  správe Slovenského pozemkového fondu, vo 

forme nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská Streda, v záujme vysporiadania 

majetkovo – právneho stavu pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou stavieb „SO 

01 Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda, SO 02 Nová Ves – Rozšírenie 

vodovodu, SO 03 Nová Ves – Rozšírenie kanalizácie“. 

 

II. Splnomocňuje primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  
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Dôvodová správa 
 

 

K bodu: Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a par.  č. 1919/401,  vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v  správe Slovenského pozemkového fondu. 

 

Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a par.  č. 1919/401,  vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v  správe Slovenského pozemkového fondu vo forme nadobudnutia do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda, sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunaj-

ská Streda v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov dotknutých plánova-

nou výstavbou stavieb „SO 01 Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda, SO 02 Nová Ves – 

Rozšírenie vodovodu, SO 03 Nová Ves – Rozšírenie kanalizácie“.  

 

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

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

11.04.2016:  Komisia navrhuje MsZ predkladaný materiál schváliť bez pripomienok (hlasovanie: 

za – 5). 

 

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:  

 

 


