
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/7/2015                                   Dunajská Streda, 29.09.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. septembra   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 22. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

131/2015/6 zo dňa 23.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 160/2015/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

Informáciu, že spoločnosť EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o., Ľanová 9, 940 

02 Nové Zámky, IČO: 45 417 105 nepodpísala kúpnu zmluvu a nezaplatila kúpnu 

cenu v  termíne určenej v zmysle bodu 9.  súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. 

II. s c h v a ľ u j e 

Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 98/2015/5 zo dňa 

28.04.2015 a č. 131/2015/6 zo dňa 23.06.2015. 

III. s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta Dunajská Streda na vykonanie všetkých právnych úkonov na 

zabezpečenie zápisu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktorého 

obsahom je držba a užívanie pozemkov pod stavbou, vrátane práva uskutočniť 

stavbu alebo zmenu stavby, na ťarchu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/12, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 m2, par. č. 1879/13, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 m2, par. 

č. 1879/257, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o 

 výmere 141 m2, par.                      č. 1879/258, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 133 m2, vedených na LV č. 7555 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech vlastníka stavby 3 

poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11,  

par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 

3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v súlade s § 4 zákona 

NR SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 



usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a 

vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien.  

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 29.: 

prítomní:      21 

za:         19 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     2 

Návrh bol prijatý 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 

 

 

 

 


