
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban       

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat a Dunaszerdahely Város Vagyonával Való Gazdálkodás Alapelvei 1. sz. 

függelékének a jóváhagyására. 

 

 

Predkladá:     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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2021. november 



  

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská 

Streda, schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda sa predkladá na podnet 

Komisie MsZ pre financie. Zmenu Zásad odporučila aj Mestská rada Dunajská Streda na 

svojom zasadnutí dňa 9.11.2021. 

  

Komisia MsZ pre financie na svojom zasadnutí dňa 26.4.2021 iniciovala  odplatu za zriadenie 

vecného bremena vo výške 25 Eur/m2. 

 

Doterajšie znenie Článku 12 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská 

Streda: 

 

„Článok 12 

Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta a náhrada za obmedzenie 

užívania pozemku vo vlastníctve mesta  

  

1. Vecné bremeno môže byť zriadené na pozemku vo vlastníctve mesta len v 

nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, 

najmenej však za 15 eur za 1 m2 pozemku a len v prospech žiadateľa, ktorý nemá 

žiadne nedoplatky voči mestu; to sa nevzťahuje na právnické osoby v zakladateľskej 

pôsobnosti mesta.  

 

2. Vecné bremeno možno zriadiť bezplatne   

a) na pozemky, ktoré boli prevedené do vlastníctva mesta bezplatne od fyzických osôb 

a právnických osôb, a to v prospech týchto osôb,  

b) v ďalších prípadoch hodných osobitného zreteľa.   

 

3. Rozvody telekomunikačných a informačných sietí je možné umiestňovať na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky zaplatenia jednorazovej náhrady za 

nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 8 eur za 1 m uloženého rozvodu.”   

  

  

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


