
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 28/8/2022 Dunajská Streda, 17.01.2022 

 

UZNESENIE 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 11. januára 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 8. Návrh na uzavretie Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi 

spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 

739 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 511/2022/28) 

 

Uznesenie 

č. 553/2022/28 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi 

spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 

910 739 a mestom Dunajská Streda v predloženom znení, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov; v záujme zabezpečenia 

podmienok realizácie dlhodobo plánovanej výstavby verejnoprospešnej stavby 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej 

Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím 

č. 5062/VR/141/2019/033-HJ/003, vydaným dňa 25.02.2020 Obcou Vrakúň, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.  

 

2. uzavretie Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

3. uzavretie Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodu, že preložku plynárenského zariadenia - plynovodu mesto 

Dunajská Streda je nútené realizovať vo verejnom záujme ako vyvolenú investíciu 

v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi 

Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“. Schválenie tohto návrhu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR 



č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

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. 10: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


