
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 31/8/2022 Dunajská Streda, 16.05.2022 

 

UZNESENIE 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 10. mája 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 6. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 563/2022/31) 

 

Uznesenie 

č.611/2022/31 

 

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. 1880/234, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

3 160 m2; par. č. 1880/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

904 m2; par. č. 1697, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 

m2; par. č. 1698, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; 

par. č. 1699, parcela registra E, druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2; 

vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a par. č. 1879/33, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 200 m2; par. č. 1885/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 5 665 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, 

bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-

prospešnej inžinierskej stavby vodovodu a splaškovej kanalizácie; 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 verejno-prospešnej 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 zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa 

v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. 

č. 1880/234, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere  3 160 m2; par. 

č. 1880/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 904 m2; par. 

č. 1697, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 m2; par. 

č. 1698, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; par. 

č. 1699, parcela registra E, druh pozemku  vodná plocha o výmere 1 875 m2; vedených 

na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. 

č. 1879/33, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

200 m2; par. č. 1885/1, parcela registra C, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 5 665 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, bezodplatne na 

dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-prospešnej 

stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou 

v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia“; a spočívajúceho sa 

strpieť zo strany povinného z vecného bremena zriadenie práva vybudovania, 

uloženia, prevádzkovania vodovodu a kanalizácie; existencie inžinierskych sietí 

vodovodu a kanalizácie  vrátene ich ochranných a bezpečnostných pásiem, 

vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodom a kanalizáciou, t. j. jeho 

prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu, resp. odstránenie; 

a právo vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom 

výkonu vyššie uvedených povolených činností, cez celé pozemky neobmedzene. 

 

3. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra, IČO: 36 550 949 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, že 

verejno-prospešnú stavbu „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a  

Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková 

kanalizácia“ realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vo verejnom 

záujme na vlastné náklady, ako vyvolenú investíciu v rámci výstavby 

verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a  

Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej investorom je mesto Dunajská 

Streda. 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. 6: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


