
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2022/32 

32. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

32. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

   

 

 

Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Malé Blahovo, par.                       

č. 17/7, č. 17/238, č. 17/245, č. 17/246, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 2,20 Eur. 

Határozati javaslat a Sikabony kataszterében elterülő 17/7., 17/238., 17/245., 17/246. 

helyrajzi számú parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására 

jelképes 2,20 Euró vételi árért. 

 

 

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 

 

Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Malé 

Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 17/7, parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 467 m2; par. č. 17/238, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 317 m2; par.                        

č. 17/245, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 480 m2; par. č. 17/246  parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 527 m2; 

vedených na LV č. 4024 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho 

podielu ½-ine k celku spoločnosti ELBEVA, s.r.o. vo 

výške 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH 

a za symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu 

½-ine k celku pána Gabriela Gálffyho vo výške 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) s podmienkou, že ku dňu uzavretia 

kúpnej zmluvy bude zrušené záložné právo k vyššie 

uvedeným pozemkom. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún  2022 

2022. június 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Malé Blahovo, par. 

č. 17/7, č. 17/238, č. 17/245, č. 17/246, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 2,20 Eur. 

 

Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 17/7, parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 467 m2; par. č. 17/238, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

317 m2; par. č. 17/245, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 480 m2; 

par. č. 17/246  parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 527 m2; vedených 

na LV č. 4024 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu ½-ine k celku 

spoločnosti ELBEVA, s.r.o. vo výške 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH a za 

symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu ½-ine k celku pána Gabriela Gálffyho vo 

výške 1,- Euro (slovom: jedno euro); sa predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda so zámerom vytvorenia verejného priestranstva vhodného na 

oddych a umiestnenia prvkov funkčného detského ihriska v mestskej časti Garden Town 

Dunajská Streda. 

 

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:  


