
 

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. 19 Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 4102/17 o výmere 

7 m2 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou Slovak 

Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 ako 

nájomcom,  na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2026 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie 

č. 212/2016/10 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/  s c h v a ľ u j e  

 

1. Uzavretie Zmluvy o  nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava, IČO: 35 763 469  ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom pozemku, 

na novovytvorenej parc. č. 4102/17 o výmere 7 m2, nachádzajúcej sa v  katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vytvorenej geometrickým plánom  

č. 33464073-76/2015 zo dňa 21.10.2015, zhotoviteľa - Ing. Anna Tóthová, 930 32  

Trnávka 160, IČO: 33 464 073, za účelom umiestnenia telekomunikačného 

zariadenia, na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2026, za ročné nájomné vo výške 

100,- € (slovom: sto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

- ročné nájomné vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) bude uhrádzať nájomca 

prenajímateľovi bezhotovostným prevodom na základe daňového dokladu (faktúry) 

vystaveného prenajímateľom. 

- nájomca bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele, par. č. 

4102/17 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmet nájmu prijíma bez 

výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb (napr. údržba, modernizácia, výmena  podzemných 

vedení, odstránenie  havarijného stavu atď). 

Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu 

 



 

2. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

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. 24: 

prítomní:        22 

za:          21 

proti:            0 

zdržal  sa:        0 

nehlasoval:      1 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


