
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2021/21 

21. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

21. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E,  par. č. 1690/4 

o výmere 93 m2; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 o výmere 932 m2; 

nachádzajúcich sa  v  k. ú. Malé Blahovo,  v prospech mesta Dunajská Streda. 

Határozati javaslat a Sikabony kataszterében elterülő, a  Szlovák Köztársaság 

tulajdonában a  Szlovák Földalap kezelésében lévő, az „E“ nyilvántartásban vezetett 

1690/4. helyrajzi számú 93 m2 területű; 1692/2. helyrajzi számú 23 446 m2 területű és az  

1693. helyrajzi számú 932 m2 területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába 

történő díjmentes átruházásának elfogadására. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Návrh na uznesenie:     

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/  s c h v a ľ u j e  

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa  v             

k. ú. Malé Blahovo, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1690/4, parcela registra E, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 93 m2; par.                        

č. 1692/2, parcela registra E, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 23 446 m2; vedených na LV                   



č. 3778 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor a par. č. 1693, parcela registra E, 

druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 932 m2; 

vedenej na LV č. 3779 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu; 

v prospech mesta Dunajská Streda, na verejnoprospešné 

účely s cieľom vytvorenia novej oddychovej rekreačnej 

zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľov 

a návštevníkov mesta, zvyšujúcej kvalitu životného 

prostredia obyvateľov mesta. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   p r i m á t o r a  

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ 

tohto uznesenia. 
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2021. apríl 



Dôvodová správa 

 
 

K bodu: Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E,  par.    

č. 1690/4 o výmere 93 m2; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 o výmere               

932 m2; nachádzajúcich sa  v  k. ú. Malé Blahovo,  v prospech mesta Dunajská Streda. 

 

Návrh na schválenie bezodplatného prevod pozemkov, nachádzajúcich sa  v  k. ú. Malé 

Blahovo, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1690/4, parcela registra E, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 93 m2; par. č. 1692/2, parcela registra E, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 23 446 m2; vedených na LV č. 3778 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1693, parcela registra E, druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 932 m2; vedenej na LV č. 3779 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda na verejnoprospešné účely; sa 

predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda s cieľom vytvorenia novej 

oddychovej rekreačnej zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta, 

ktorej zriadenie v značnej miere sa prispeje na zmierňovanie následkov zmeny klímy v meste 

Dunajská Streda a zvyšuje kvalitu životného prostredia obyvateľov mesta; pri zachovaní 

existujúceho lesného pása nachádzajúceho sa na vyššie uvedených pozemkoch.  

  

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 a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien.  
 

Vypracoval: Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta:  

  


