SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 10/7/2016
Dunajská Streda, 29.2.2016

UZNESENIE
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 16. februára 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
__________________________________________________________________________
k bodu č. 18 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3222/1, par. registra „C“ o výmere
2 938 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 211/2016/10
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, par. č. 3222/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 938 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. Geometrickým plánom číslo
33472602-1/16 zo dňa 07.01.2016, vyhotoviteľa Ing. Kovács Imrich, Átriová ul.
1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č.18/2016, dňa 13.01.2016, bol vyznačený
rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia podzemného plynárenského
infraštrukturálneho vedenia na vyššie uvedenej parcele. Návrh zmluvy o zria-dení
vecného bremena v prospech tretej osoby tvorí prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola
stanovená
znaleckým posudkom č. 05/2016, vypracovaným Ing. Jolanou
Némethovou, dňa 14.01.2016 vo výške 330,- € (slovom: tristotridsať eur).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto
uznesenia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 23:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:
2
Uznesenie bolo schválené

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

