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3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 
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Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo 

dňa 19.04.2016.  

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. áprílis 19-én 

elfogadott 247/2016/11. számú határozatának kiegészítésére.  
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Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

                

A/  s c h v a ľ u j e 

     doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo dňa 

19.04.2016, takto: 

 

1. Bod B/ sa zmení na bod C/, a jeho pôvodné znenie ostáva nezmenené. 

 

2. Znenie nového bodu B/: 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa  v 

 k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parcely registra „E“, 

par. č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 950 m2, vedenej na LV č. 5535 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v  správe Slovenského pozemkového fondu 

(nezistený vlastník Lelkes Zoltán, SR – SPF) o podiele 1/10-ine k celku, t.j. 95 m2; za celkovú 

kúpnu cenu vo výške 3 941,55 €, t.j. 41,49 €/m2, v záujme vysporiadania majetkovo – 

právneho stavu pozemkov z časti zastavaných budovou Materskej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským na Októbrovej ulici a z časti tvoriacich priľahlý pozemok k stavbe 

materskej školy. 

 

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 doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda                            

č. 247/2016/11 zo dňa 19.04.2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda Uznesením č. 247/2016/11 zo dňa 19.04.2016 udelilo 

súhlas na podanie žiadosti  o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 

3598/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 314 m2, parcely registra „C“, par. č. 3598/8, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere  41 m2, parcely registra „C“, par. č. 3598/14, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,  vedených na LV č. 3343 Okresným 

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

Slovenského pozemkového fondu o podiele 1/1-ine k celku a parcely registra „E“, par.                        

č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 950 m2, vedenej na LV č. 5535 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor v  správe Slovenského pozemkového fondu o podiele 1/10-

ine k celku; vo forme nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská Streda, v záujme 

vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov z časti zastavaných budovou Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským na Októbrovej ulici a z časti tvoriacich priľahlý 

pozemok k stavbe materskej školy. 

 

Mestský úrad Dunajská Streda listom č. 9734/4870/2016/023-SG zo dňa 26.05.2016 požiadal 

Slovenský pozemkový fond o majetkovoprávne usporiadanie vyššie uvedených pozemkov. 

 

Slovenský pozemkový fond listom č. SPFZ002840/2019 zo dňa 09.01.2019 oznámil návrh 

kúpnej ceny pozemku nachádzajúceho sa  v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, parcely registra „E“, par. č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 

950 m2, vedenej na LV č. 5535 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v 

 správe Slovenského pozemkového fondu o podiele 1/10-ine k celku, t.j. 95 m2; vo výške 

3 941,55 €, t.j. 41,49 €/m2. 

 

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:  


