
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2018/28 

28. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

28. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

   

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a 

zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat a más befektető által kiépített közvilágítást szolgáló berendezések és helyi közutak 

Dunaszerdahely Város tulajdonába való átvételének alapelvei 2. sz. függelékének 

a jóváhagyására. 

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a správy majetku mesta 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:      

Határozati javaslat:    
                        

Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a 

zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do 

majetku a správy mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

     B/ splnomocňuje primátora mesta, 

 aby vydal Úplne znenie Zásad prevzatia miestnych komunikácií a 

zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do 

majetku a správy mesta Dunajská Streda.  

 

 

 

 

Jún 2018 

2018. június 



  

Dôvodová správa 
 

Návrh Dodatku č. 2 k  Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného 

osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda sa 

predkladá vzhľadom na potreby vyvolané v aplikačnej praxi; v niektorých prípadoch aj keď 

je to vo verejnom záujme, nie je možné prevziať do vlastníctva mesta novovybudované 

komunikácie, pretože sú na nich vecné bremená, ktoré inak nebránia ich účelovému využitiu. 

  

 Pôvodné znenie Článku 5  bod 1 psím. B) a c) Zásad: 

 

b) na prevádzanej technickej infraštruktúre a prevádzaných pozemkoch nemôžu byť 

žiadne ťarchy, s výnimkou tiarch, ktoré vyplývajú so zákona.  Prevádzaná technická 

infraštruktúra a prevádzané pozemky nemôžu byť predmetom súdneho sporu, 

exekučného konania, ani iného výkonu rozhodnutia, v dôsledku ktorých by mesto 

nemohlo nadobudnúť vlastnícke právo, resp. v budúcnosti by vlastníckeho právo 

mohlo stratiť.   

c) k prevodu technickej infraštruktúry a pozemkov dochádza na základe písomnej zmluvy, 

ktorá je uzatvorená medzi vlastníkom prevádzanej technickej infraštruktúry a mestom.  

          Prevod bude bezplatný alebo za odplatu za symbolickú cenu  1,- EUR.   

 

 
Predkladaný návrh prerokovala 

 Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť.  

 Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu a odporúča – neodporúča ho schváliť.  

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny z podnetu referátu evidencie 

majetku mesta. 


