
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2021/25 

25. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na uzavretie zmluvy o   zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

spoločnosti Dunstav Technik s.r.o., nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par.                

č. 2851/5, č. 2851/6, č. 3119/28 a č. 4103/689, v prospech Mesta Dunajská Streda. 

Határozati javaslat a Dunstav Technik Kft.  tulajdonában lévő a Dunaszerdahely 

kataszterében elterülő 2851/5., 2851/6., 3119/28., 4103/689 helyrajzi számú 

parcelláknak, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről 

szóló szerződés megkötésének jóváhagyására. 

 

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  

 

1.  uzavretie zmluvy o  zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 2851/5,  parcela registra C,  

druh pozemku ostatná plocha o výmere 206 m2; par.                  

č. 2851/6,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 8 m2; par. č. 3119/28, parcela registra 



C,  druh pozemku orná pôda o výmere 2 m2; par.                       

č. 4103/689, parcela registra C,  druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 4 m2; vytvorených geometrickým 

plánom č. 46610910-200/2021, vyhotovenom dňa 

25.05.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malá Dvorníky, IČO: 

46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská 

streda – Katastrálny odbor dňa 24.08.2021 pod. č. G1-

2067/2021;v  prospech Mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, pre 

účely umiestnenia inžinierskej stavby „Rekonštrukcia 

vozovky na Malotejedskej a Priemyselnej ulici s upra-

veným odvodnením“.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za 

symbolickú jednorázovú odplatu vo výške 1,- € 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September  2021 

2021. szeptember 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na uzavretie zmluvy o   zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 

vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik s.r.o., nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 2851/5, č. 2851/6, č. 3119/28 a č. 4103/689, v prospech Mesta Dunajská 

Streda. 

 

Návrh na uzavretie zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. 

č. 2851/5,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 206 m2; par.                            

č. 2851/6,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 8 m2; par. č. 3119/28, 

parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 2 m2; par. č. 4103/689, parcela registra 

C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 4 m2; vytvorených geometrickým plánom                            

č. 46610910-200/2021, vyhotovenom dňa 25.05.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malá Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom Okresným 

úradom Dunajská streda – Katastrálny odbor dňa 24.08.2021 pod. č. G1-2067/2021; v  

prospech Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, 

pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Rekonštrukcia vozovky na Malotejedskej 

a Priemyselnej ulici s upraveným odvodnením“; sa predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda so zámerom vysporiadania majetkovo-právneho stavu 

k pozemkom dotknutým vyššie uvedenou inžinierskou stavbou, cieľom ktorej je zvýšenie 

bezpečnosti premávky predmetnej križovatky. 
 

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:  

 

 


