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Dodatok č. 3  

k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia  

vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda  

  
  

            I.  

  

Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných 

inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda schválené Mestským 

zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 24. novembra 2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 

novembra 2017  a  Dodatku č. 2 zo dňa 26. júna 2018 sa menia a dopĺňajú nasledovne:  

  

  

1. V Čl. 5 bod 4 písm. a) znie:  

 

„ a) spolu s prevádzanou technickou infraštruktúrou musia byť do vlastníctva mesta prevedené 

aj všetky pozemky 

1. tvoriace dopravný koridor, na ktorých je vybudovaná technická infraštruktúra. To sa 

nevzťahuje na pozemky vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. a jej 

právnych nástupcov, na ktorých je vybudovaná stavba verejného osvetlenia; k takýmto 

pozemkom odovzdávajúci vlastník pred prevodom  technickej infraštruktúry zabezpečí zápis 

vecného bremena v prospech mesta Dunajská Streda do katastra nehnuteľnosti   

2. uvedené v územnom rozhodnutí na stavbu technickej infraštruktúry ako plocha určená na 

parkovú úpravu a/alebo detské ihrisko.“ 

 

 

2. V  Čl. 5 bod 4 písm. g) sa na konci dopĺňa slovami „a k pozemkom uvedeným v odseku 4 písm. 

a) spolu s parkovou úpravou a/alebo detským ihriskom“ 

 

3. V  Čl. 5 bod 4 písm. h) sa na konci dopĺňa slovami „parkovú úpravu a/alebo detské ihrisko 

 

4. V  Čl. 5 bod 4 písm. i) sa na konci dopĺňa slovami „parkovú úpravu a/alebo detské ihrisko 

 

5. V  Čl. 5 bod 4 písm. n) znie:  

 

 

 

 

 



 

 

 

„ a) znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávanej technickej infraštruktúry a 

pozemku tvoriaceho dopravný koridor na ktorom je vybudovaná technická infraštruktúra 

pozemkom uvedeným v odseku 4 písm. a).“ 

  

 

 

II  

  

1. Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 29. 

septembra 2020.  

  

2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.  

  

  

V Dunajskej Strede, dňa....................................  

  

 

                                 JUDr. Zoltán Hájos,  

      primátor mesta   

  

  


