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. 7. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom
dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237
a parc. č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom
a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 564/2022/31)
Uznesenie
č.612/2022/31
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. zámer predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 2-izbového bytu
č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223,
vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 o výmere 267 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1920/238 o výmere 269 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálnym odborom a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemku v podiele
53/3030–inách k celku, vlastník: mesto Dunajská Streda, a to na základe obchodnej
verejnej súťaže, v zmysle bodu 2.3 Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 53.000,Eur (slovom: Päťdesiattritisíc eur),
2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy
o prevode vlastníctva bytu v zmysle bodu A/1. tohto uznesenia,
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže v rozsahu ako je uvedené v Prílohe č. 1
tohto uznesenia,

4. uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a navrhovateľom o odkúpenie
nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1. tohto uznesenia podľa poradia určeného komisiou
na vyhodnotenie súťažných návrhov,
5. komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
člen komisie: György Bugár
člen komisie: Tünde Brunczviková
člen komisie: Mgr. Rita Őriová
náhradný člen komisie: Ladislav Gútay
náhradný člen komisie: Ladislav Bachman
tajomníkom komisie je primátorom poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý
zabezpečuje administratívne úkony súvisiace s obchodnou verejnou súťažou.
B/ s p l n o m o c ň u j e primátora mesta
1. na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1
tohto uznesenia spôsobom obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta
Dunajská Streda, webovom sídle mesta Dunajská Streda a v regionálnej tlači spolu s
uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže,
2. na zabezpečenie zverejnenia súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1 tohto uznesenia na úradnej tabuli mesta
Dunajská Streda a webovom sídle mesta Dunajská Streda,
3. na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v
regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej
verejnej súťaže,
4. podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže na uzavretie Zmluvy o prevode
vlastníctva bytu uvedeného v bode A/1 tohto uznesenia vrátane podielu priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, patriacich k
uvedenému bytu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže a to medzi mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a
víťazom obchodnej verejnej súťaže na strane kupujúceho,

5.

k vykonaniu ďalších právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 7:
počet všetkých
poslancov : 21
prítomní : 18
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

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

