
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 32/8/2022 Dunajská Streda, 04.07.2022 

 

UZNESENIE 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. júna 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 9. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 1690/8, č. 1690/9, č. 1697/2, č. 1697/4, č. 1698/4, č. 1698/5, v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Eur plus príslušná DPH. (materiál 

č. 580/2022/32) 

 

Uznesenie 

č.630/2022/32 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1690/8, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2; par. č. 1690/9 parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2; par. č. 1697/2, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2; par. č. 1697/4  parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vedených na 

LV č. 4916 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 1698/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m2; par. č. 1698/5 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 19 m2; vedených na LV č. 4917 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 9: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


