Materiál na rokovanie
5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
5. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.: /2019/5

Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2, do vlastníctva mesta
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1883/9. helyrajzi számú, 45 m2
területű és az 1884/4. helyrajzi számú, 305 m2 területű, parcellák Dunaszerdahely Város
tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.

Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Határozati javaslat:
A/ s c h v a ľ u j e
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, par. č. 1883/9, parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4, parcela registra C, druh pozemku
orná pôda o výmere 305 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-23/2019,
vyhotoveným dňa 31.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 07.02.2019 pod číslom G1-213/2019, do výlučného vlastníctva mesta
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú
kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro).
B/ ž i a d a
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich
z tohto uznesenia.

Apríl 2019
2019. április

Dôvodová správa
K bodu: Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2, do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
V záujme rozvoja infraštruktúry mesto Dunajská Streda v blízkej budúcnosti plánuje vybudovať
verejnoprospešnú stavbu - miestnu komunikáciu medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou
cestou. Realizáciou vyššie uvedeného strategického zámeru mesta Dunajská Streda sa vytvárajú
podmienky zníženia hustoty premávky smerujúcej z mestskej časti Sever II. cez Galantskú cestu
na štátnu cestu II/572, a to priamym prepojením hore uvedenej plánovanej miestnej komunikácie
na už vybudovanú prepojovaciu komunikáciu vedúcu od Malodvorníckej cesty na štátnu cestu
II/572. Na základe projektovej dokumentácie plánovanej miestnej komunikácie bol vypracovaný
geometrický plán č. 46610910-23/2019 na určenie veľkosti plôch zaberaných predmetnou
stavbou. Vyššie uvedeným geometrickým plánom z parcely registra „E“ KN č. 1694/1 o výmere
21 163 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5046 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ktorá je vo výlučnom Rímskokatolockej cirkvy – farnosť
Dunajská Streda; boli oddelené novovytvorené par. č. 1883//9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4
o výmere 305 m2, nevyhnutne potrebné na výstavbu plánovanej stavby. V záujme vysporiadania
majetkovo - právneho vzťahu k vyššie uvedeným novovytvoreným pozemkom sa predkladá hore
uvedený návrh uznesenia na rokovanie Mestského zastupiteľstva 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; 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:

