SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 11/7/2016
Dunajská Streda, 27.4.2016

UZNESENIE
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 19. apríla 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
__________________________________________________________________________
k bodu č. 20 Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a
par. č. 1919/401, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu
_______________________________________________________________________
Uznesenie
č. 246/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
udeľuje
súhlas na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie nasledovných pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda:
 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1886/367 o výmere 175 m2, druh
pozemku záhrady, ktorá bola 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, overeným pod číslom 2346/15
dňa 08.01.2016, oddelená z parcely registra „C“ KN č. 1886/1, druh pozemku
záhrady o výmere 2 724 m2, zapísanej na Liste vlastníctva č. 3343 vedenom
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1,
 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1919/401 o výmere 182 m2, druh
pozemku ostatné plochy, ktorá bola 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, overeným pod číslom 2344/15
dňa 08.01.2016, oddelená z parcely registra „E“ KN č. 1778, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 3 110 m2, zapísanej na Liste vlastníctva č. 5471, vedenom
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1,
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu,
vo forme nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská Streda, v záujme

vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov dotknutých
plánovanou výstavbou stavieb „SO 01 Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda,
SO 02 Nová Ves – Rozšírenie vodovodu, SO 03 Nová Ves – Rozšírenie
kanalizácie“.
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. 26:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené

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

