SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 6/7/2015
Dunajská Streda, 23.06.2015

UZNESENIE
z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 23. júna 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
__________________________________________________________________________
k bodu č. 28 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 3462/108, o výmere
173 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor
s vypožičiavateľmi MUDr. Jánosom
Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 Dunajská Streda
a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01
Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018.
_____________________________________________________________________
Uznesenie číslo
126/2015/6
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
1. Uzavretie Zmluvy o výpožičke medzi mestom Dunajská Streda ako
požičiavateľom a MUDr. Jánosom Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27,
929 01 Dunajská Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č.
4177/27, 929 01 Dunajská Streda, ako vypožičiavateľmi na dobu určitú od
01.10.2015 do 30.09.2018, predmetom ktorej je bezplatné užívanie parcely č.
3462/108, o výmere 173 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
 vypožičovatelia sú oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 3462/108 sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; káblové a iné vedenia) a predmet zmluvy prijímajú do bezplatného
užívania bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení verejnoprospešných infraštrukturálnych stavieb (napr. údržba,
modernizácia, výmena podzemných vedení, odstránenie havarijného stavu atď).
2. Uzavretie vyššie uvedenej Zmluvy o výpožičke v nadväznosti na § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s
majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení neskorších zmien, na
základe ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný majetok vo

vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, občianske združenia,
nadácie na charitatívne účely, na verejnoprospešné účely alebo ak je to v záujme
ochrany alebo účelnejšieho využitia majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa
je v súlade s § 9a ods. 9, písm. c ) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 52.:
prítomní:
21
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:
3
Návrh bol prijatý

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

