
Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s  ustanoveniami  zákona SNR  č. 

138/1991 Z.z. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie  

       č. .../2019 zo dňa 19. februára 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o  zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská 

Streda  

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 

2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2014 zo dňa  11. februára 2014 v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017 zo dňa  28. novembra 

2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

§  9  vrátane nadpisu znie: 

 

„ § 9 

Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta a náhrada za obmedzenie užívania 

pozemku vo vlastníctve mesta 

 

(1) Vecné bremeno obmedzuje mesto Dunajská Streda ako vlastníka nehnuteľnej veci                       

v prospech niekoho iného tak, že je povinné niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo 

konať. 

(2) 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. 

(3) 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.  

(4) Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. 

(5) Rozvody telekomunikačných a informačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta je 

možné umiestňovať za podmienky zaplatenia jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie 

užívania nehnuteľnosti vo výške 8 eur  za 1 m uloženého rozvodu.“ 

       

II. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15. marca 2019. 

 

V Dunajskej Strede, ...........................     

  

         JUDr. Zoltán Hájos 

            primátor mesta 


