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. 17. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k projektovej
dokumentácií. (materiál č. 588/2022/32)
Uznesenie
č.638/2022/32
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. zámer prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií stavieb:
1.1 „Dunajská Streda – Rozšírenie verejnej kanalizácie mestská časť Mliečany“,
ktorej spracovateľom je KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno –
zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubiš, č. op. 0623*SP*A2, v apríli 2020, pod
č. 07/2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro
(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH,
1.2 „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou
v Dunajskej Strede SO 102 – Vodovod a splašková kanalizácia“, ktorej spracovateľom
je AKVAMONT s.r.o., Letištná ul. 319/61, 929 01 Dunajská Streda – zodpovedný
projektant Ing. Peter Elek, č. op. 3663*Z*A2, v apríli 2019, pod č. 30058400, v
prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu vo výške
1,- € (slovom: jedno euro),
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 a v záujme možnosti zabezpečenia podmienok získania
finančných prostriedkov zo strany mesta Dunajská Streda na výstavby verejnej
kanalizácie v mestskej časti Mliečany z dotačných zdrojov.

2. prevod vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií stavieb:
2.1 „Dunajská Streda – Rozšírenie verejnej kanalizácie mestská časť Mliečany“,
ktorej spracovateľom je KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno –
zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubiš, č. op. 0623*SP*A2, v apríli 2020, pod
č. 07/2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro
(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH,
2.2 „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou
v Dunajskej Strede SO 102 – Vodovod a splašková kanalizácia“, ktorej spracovateľom
je AKVAMONT s.r.o., Letištná ul. 319/61, 929 01 Dunajská Streda – zodpovedný
projektant Ing. Peter Elek, č. op. 3663*Z*A2, v apríli 2019, pod č. 30058400, v
prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu vo výške
1,- € (slovom: jedno euro).
3. prevod vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií vyššie uvedených stavieb
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 a v záujme možnosti zabezpečenia podmienok
získania finančných prostriedkov zo strany mesta Dunajská Streda na výstavby
verejnej kanalizácie v mestskej časti Mliečany z dotačných zdrojov.
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. 17:
počet všetkých
poslancov : 21
prítomní : 18
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

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

