SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 27/8/2021
Dunajská Streda, 03.12.2021
UZNESENIE
z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 30. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 8. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31
364 501 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 501/2021/27)
Uznesenie
č. 541/2021/27
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na časti zaťaženého pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, par. č. 1945/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 86 974 m2, vedeného na LV č. 3111 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor; medzi Železnicami Slovenskej republiky, so
sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, ako povinným z vecného
bremena a mestom Dunajská Streda, ako oprávneným z vecného bremena; pre účely
umiestnenia káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k inžinierskej stavbe
„Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“; v rozsahu
uvedeného v geometrickom pláne č. 439/2021, vyhotovenom dňa 21.10.2021,
vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa
26.10.2021 pod. č. G1-2709/2021 (ďalej len „geometrický plán“).
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške
25 ,- € (slovom: dvadsaťpäť eur) bez DPH za 1 m2 výmery zameraných vecných
bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené
geometrickým plánom o výmere 90 m2; celkom vo výške 2 250,- € (slovom:
dvetisícdvestopäťdesiat eur) bez DPH.

B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 8:
prítomní : 17
za
: 16
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

