SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 29/8/2022
Dunajská Streda, 31.03.2022
UZNESENIE
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 29. marca 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 20. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením
obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116
011 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 539/2022/29)
Uznesenie
č. 583/2022/29
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. zámer uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 446/2, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 664
m2 a par. č. 447/2, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 532
m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor;
v prospech Združenia obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16
Vydrany, IČO: 50 116 011, bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia,
výstavby a kolaudácie verejno-prospešnej inžinierskej stavby „Kanalizácia Vydrany –
Veľké Blahovo“; 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 vyššieho verejného záujmu, a to na zabezpečenie odvedenia splaškových
vôd z územia obcí Vydrany a Veľké Blahovo na čistiareň odpadových vôd.
2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 446/2,
parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 664 m2 a par. č. 447/2,
parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 532 m2; vedených na LV
č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech
Združenia obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany,
IČO: 50 116 011; bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a
kolaudácie verejno-prospešnej inžinierskej stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké
Blahovo“; spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena zriadenie
a uloženie stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“ a vstup, prechod a prejazd
peši,
motorovými
a nemotorovými
dopravnými
prostriedkami,
strojmi

a mechanizmami za tým účelom oprávneným z vecného bremena a strpieť užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“ a jej odstránenie
a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným z vecného
bremena.
3. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením obcí kanalizácia
Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 011 a mestom
Dunajská Streda v zmysle bodu 2. tohto uznesenia; 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 vyššieho verejného záujmu, a to na
zabezpečenie odvedenia splaškových vôd z územia obcí Vydrany a Veľké Blahovo na
čistiareň odpadových vôd. 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. 22:
prítomní : 19
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

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

