
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2020/13 

13. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

13. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

 

 

 

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra E,  par. č. 1695/2 

o výmere 562 m2, par. č. 1695/3 o výmere 29 m2, par. č. 1697 o výmere 5 215 m2, par.                    

č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2, nachádzajúcich sa  v  k. ú. 

Dunajská Streda,  v prospech mesta Dunajská Streda. 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, az „E“ nyilvántartásban 

vezetett 1695/2. helyrajzi számú 562 m2 területű, 1695/3. helyrajzi számú 29 m2 területű,  

1697. helyrajzi számú 5 215 m2 területű, 1698. helyrajzi számú 1 026 m2 területű és az 1699. 

helyrajzi számú 1 875 m2 területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába történő 

díjmentes átruházásának elfogadására. 

 

 

Predkladá :        JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:     Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:         Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 
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Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

A/   s c h v a ľ u j e  

 

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra E,  par. č. 1695/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 562 m2; par. registra E,  par. č. 1695/3, druh pozemku orná pôda o výmere 29 m2; 

par. registra E,  par. č. 1697, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 m2; par. registra 

E,  par. č. 1698, druh pozemku orná pôda o výmere 1 026 m2 a par. registra E,  par. č. 1699, 

druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2, vedených na LV č. 5471 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, v záujme 

zabezpečenia podmienok, umiestnenia, výstavby a  kolaudácie verejnoprospešnej stavby 

miestnej prepojovacej komunikácie medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou 

v Dunajskej Strede, označenej v územnom pláne mesta Dunajská Streda ako 

verejnoprospešná stavba VPS13.  

 

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 prevodu pozemkov, par. registra E,  par.             

č. 1695/2 o výmere 562 m2, par. č. 1695/3 o výmere 29 m2, par. č. 1697 o výmere 5 215 m2, 

par. č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2, nachádzajúcich sa  v  k. ú. 

Dunajská Streda,  v prospech mesta Dunajská Streda. 

 

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra E,  par. č. 1695/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 562 m2; par. registra E,  par. č. 1695/3, druh pozemku orná pôda 

o výmere 29 m2; par. registra E,  par. č. 1697, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 m2; 

par. registra E,  par. č. 1698, druh pozemku orná pôda o výmere 1 026 m2 a par. registra E,  par. 

č. 1699, druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2, vedených na LV č. 5471 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu, v prospech mesta Dunajská Streda; sa predkladá na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda v záujme zabezpečenia podmienok realizácie 

strategického zámeru mesta Dunajská Streda, umiestnenia, výstavby a  kolaudácie verejno-

prospešnej stavby miestnej prepojovacej komunikácie medzi Športovou ulicou a Malo-

dvorníckou cestou v Dunajskej Strede, čím sa vytvorí priame napojenie dopravy mestskej časti 

SEVER II. na už vybudovanú prepojovaciu komunikáciu vedúcu od Malodvorníckej ceste na 

Komarňanskú cestu. Bezodplatný prevod vyššie uvedených pozemkov je  v súlade   s § 34                 

ods. 13 (v spojitosti s ods. 9 a 12.) zákona  SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úhradách, pozemkovom fonde 

a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 

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:  


