
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 1/9/2022 Dunajská Streda, 28.11.2022 

 

UZNESENIE 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 22. novembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na 

nehnuteľný majetok v prospech spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapešť, 

Maďarsko. (materiál č. 11/2022/1) 

 

Uznesenie 

č. 12/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ z r u š u j e  

bod B/2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 589/2018/27 zo dňa 

5. júna 2018   

 

B/ s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda na sumu 54 000 000 HUF (v prepočte do meny EUR) na dobu 

do 7.12.2028, v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 

Budapešť, Maďarsko a to  

a) na stavbu súpisného č. 825, druh stavby 12, popis stavby Denné centrum – Klub 

dôchodcov nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ KN č. 2521/22, 

v podiele 1/1 k celku 

b) pozemok parcely registra „C“ KN č. 2521/22, v podiele 1/1 k celku 

všetky zapísané Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 3251 vedenom pre katastrálne územie: Dunajská Streda, obec: Dunajská 

Streda, okres: Dunajská Streda  

 

 

 

 

 

 

 



C/ p o v e r u j e 

primátora mesta so zabezpečením úloh súvisiacich s uzavretím zmluvy o zriadení 

záložného práva podľa bodu B/ tohto uznesenia a výmazom záložného práva 

zapísaného na budove mestského kultúrneho strediska. 

 

Hlasovanie č. 34: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


