
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 9/7/2015                                   Dunajská Streda, 24.11.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 16 Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,  par. č. 1886/291 o výmere 389 m2, par. č.  1886/292 o výmere 329 

m2, par. č.  1886/293 o výmere 268 m2, par. č.  1886/331 o výmere 2230 m2, par. č.  

1887/27 o výmere 52 m2,  par.  č. 1888/297 o výmere 134 m2, par. č.  1887/29 o výmere 

2301 m2,  par. č.  1888/299 o výmere 5339 m2, par. č.  1888/300 o výmere 2526 m2, par. 

č.  1888/296 o výmere 1189 m2, par.  č. 1915/535 o výmere 464 m2, par. č.  1915/462 

o výmere 62 m2, par. č. 1915/463 o výmere  12 m2, par. č. 1915/536 o výmere 120 m2, 

par. č. 1915/537 o výmere 3 m2, par.  č. 1915/534 o výmere 1081 m2, par.  č. 1915/453 

o výmere 69 m2, par. č. 1915/454 o výmere 108 m2, par.   č. 1915/538 o výmere 155 m2, 

par. č. 1915/540 o výmere 1895 m2, par.  č. 1917/10 o výmere 2477 m2, par. č. 1917/12 

o výmere 3680 m2 a  par.  č. 1919/402 o výmere 4113 m2,  v prospech mesta Dunajská 

Streda 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie 

č. 176/2015/9 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obciDunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1886/291,  parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 389 m2, par. č. 1886/292,  parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 329 m2, par. č. 1886/293,  parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 268 m2 a par. č. 1886/331,  parcela registra C, 

druh pozemku ovocné sady o výmere 2230 m2, vedených na LV č. 6473 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda,  za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

2. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1887/27, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 52 m2,  vytvorenej geometrickým plánom č. 

46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

 s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta 

Dunajská Streda,  za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 



3. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1888/303, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 2301 m2,  vytvorenej geometrickým plánom 

č. 46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta 

Dunajská Streda,  za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

4. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1888/297, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 134 m2,  vytvorenej geometrickým plánom č. 

46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta 

Dunajská Streda,  za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

5. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

 5.1.  par. č. 1888/299, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 

5339 m2,  par. č. 1888/300, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy 

o výmere 2526 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-84/2015, 

vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910;  

 5.2.  par. č. 1888/296, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 

1189 m2, par. č. 1915/535, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 

464 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-83/2015, vyhotoveným dňa 

23.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910;  

5.3.   par. č. 1915/462,  parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 62 

m2, par. č. 1915/463,  parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12 

m2, vedených na LV č. 6718 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

 5.4.  par. č. 1915/534, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 

1081 m2,  par. č. 1915/538, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy 

o výmere 154 m2, par.   č. 1915/540, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy 

o výmere 1895 m2, par. č. 1917/10, parcela registra C, druh pozemku  orná pôda 

o výmere 2477 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-82/2015, 

vyhotoveným dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910;  

 

5.5.   par. č. 1915/453,  parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 69 

m2, par. č. 1915/454,  parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 108 

m2, vedených na LV č. 7411 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 



     v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno 

euro). 

6. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/536, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 120 m2, par. č. 1915/537, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 3 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 

46610910-83/2015, vyhotove-ným dňa 23.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910,  v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

7. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1917/12, parcela registra C, 

druh pozemku  orná pôda o výmere 3680 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 

46610910-82/2015, vyhotoveným dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta 

Dunajská Streda,  za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

8. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1919/402, parcela registra C, 

druh pozemku  orná pôda o výmere 4113 m2,  vytvorenej geometrickým plánom č. 

46610910-82/2015, vyhotoveným dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta 

Dunajská Streda,  za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

9. Odkúpenie pozemkov uvedených v bodoch 1.-8. tohto uznesenia s možnosťou 

zazmluvnenia zmluvnej podmienky spätnej kúpy predmetných nehnuteľností 

v prospech predávajúcich pre prípad nenaplnenia zmluvných podmienok prevodu.  

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

Hlasovanie č. 24: 

prítomní:      25 

za:         20 

proti:          0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     5 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


