
 

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. 30 Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

149/2015/8 zo dňa 29.09.2015 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 190/2015/9 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ s c h v a ľ u j e  

I. Nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

149/2015/8  zo dňa 29.09.2015: 

Bod 1., odseku I. uznesenia sa  nahrádza nasledovným znením:  

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní návrhu schvaľuje: 

1. Uzavretie zmluvy o  zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce 

sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. 

č. 1920/191, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 43 m2, 

par. č. 1920/226, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 1979 m2, par. č. 1920/611, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 219 m2  a  par. č. 1920/669, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy, o výmere 364 m2, vedených na LV č. 3251, Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v  prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby k stavbe „Polyfunkčný 

dom“, ktorej užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 

6485/85/2015/033-LSzl-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

18.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2015. Geometrickým 

plánom č. 1029/2015 zo dňa 24.04.2015 vyhotoviteľa GEOLINE-DS, s.r.o., 

Športová ulica  č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, bol vyznačený 

rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia podzemného elektrického 

infraštrukturálneho vedenia na vyššie uvedených parcelách. Návrh zmluvy 

o  zriadení vecných bremien a  prevzatí záväzku tvorí prílohu tohto návrhu.“ 



 

II. Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

149/2015/8 zo dňa  29.09.2015 ostávajú nezmenené 

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. 41: 

prítomní:      24 

za:         23 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     1 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


