
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. 18. Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. (materiál č. 634/2022/33) 

 

Uznesenie 

č.686/2022/33 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. vklad nasledovného nehnuteľného majetku mesta v súlade s § 9 ods. 2, písm. 

f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 

nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 46 

313 834, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 

č. 27969/T, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda: 

 

1.1 pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/52, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, ktorá bola geometrickým 

plánom č. 46610910-075/2022, vyhotoveným dňa 11.02.2022, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 

910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 

17.02.2022 pod. č. G1-313/2022; oddelená z par. č. 1775/8, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 1 827 m2, vedenej na LV č. 3251, Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1-ine k celku, 

vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým 

posudkom č. 70/2022 vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 03.08.2022, t.j. 1 

590,68 € (slovom: jedentisícpäťstodeväťdesiat eur a šesťdesiatosem euro centov). 

 

1.2 pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1769/3, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 882 m2, vedenej na LV č. 3251, 



Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1-ine 

k celku, 

vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým 

posudkom č. 69/2022 vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 03.08.2022, t.j. 

100 212,84 € (slovom: stotisícdvestodvanásť eur a osemdesiatštyri euro centov). 

 

1.3 pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/10,  parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, vedenej na LV č. 3251, Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor,  v celosti v podiele 1/1-ine k celku, 

vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým 

posudkom č. 69/2022 vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 03.08.2022, t.j. 35 

108,58 € (slovom: tridsaťpäťtisícstoosem eur a päťdesiatosem euro centov). 

 

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. 18: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


