
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 33/8/2022 Dunajská Streda, 30.09.2022 

 

UZNESENIE 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. septembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1919/273, v prospech 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 633/2022/33) 

 

Uznesenie 

č.685/2022/33 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 1919/273, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

691 m2, vedeného na LV č. 4292 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; v prospech mesta Dunajská Streda, pre účely umiestnenia, výstavby 

a kolaudácie verejno-prospešnej stavby miestnej komunikácie označenej v Územnom 

pláne mesta Dunajská Streda ako stavba „VPS4“ (ďalej len „stavba“); spočívajúceho 

sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena zriadenie práva umiestnenia, 

vybudovania, uloženia, prevádzkovania stavby; existencie stavby; vykonávanie 

vlastníckych práv spojených so stavbou, 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 celý pozemok neobmedzene. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú 

odplatu vo výške 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. 17: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


