
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. 21. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 540/2022/29) 

 

Uznesenie 

č. 584/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 3463/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4 642 m2; par. č. 3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 861 m2; par. č. 3464/808, parcela registra C, druh 

pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 075 m2; par. č. 3464/850, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2; par. 

č. 3464/851, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

24 m2; par. č. 3464/852,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 44 m2; par. č. 3464/853,  parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. č. 3464/854,  parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2; par. č. 3464/855, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. 

č. 3464/856, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

46 m2; par. č. 3464/857, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 20 m2; par. č. 3464/858, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 28 m2; par. č. 3464/862, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 486 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie stavby „Súbor stavieb ESt Mierovo, 3B. 

stavba - Vyvedenie výkonu ESt Mierovo - Dunajská Streda, VNK, VNV“, v rozsahu 

vyznačenom vo výkrese č. 20383B-PC0E00-11, názov výkresu Situácia stavby 6. 

časť, dátum vyhotovenia 09/2021, vyhotoviteľ LiV-EPI, s.r.o., Trenčianská 56/F, 821 



09 Bratislava vo výmere, ktorá bude upresnená geometrickým plánom na zameranie 

vecných bremien po vybudovaní elektroenergetických zariadení budúcim 

oprávneným, za jednorazovú odplatu vo výške 25 ,- € (slovom: dvadsaťpäť eur) za 

1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených vyššie uvedeným 

geometrickým plánom. 

 

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. 23: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


