
 

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. 21 Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti  o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, parcely registra 

„C“, par. č. 3598/6, par.   č. 3598/8, par. č. 3598/14, vedených na LV č. 3343 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v 

 správe Slovenského pozemkového fondu a parcely registra „E“, par. č. 371/1, vedenej 

na LV č. 5535 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v  správe 

Slovenského pozemkového fondu 

_______________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 247/2016/11  
 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ u d e ľ u j e 

súhlas na podanie žiadosti  o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

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

Streda, parcely registra „C“, par. č. 3598/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

314 m2, parcely registra „C“, par. č. 3598/8, druh pozemku ostatné plochy o výmere  

41 m2, parcely registra „C“, par. č. 3598/14, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 33 m2,  vedených na LV  č. 3343 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor vo vlastníctve Slovenskej republiky v  správe Slovenského 

pozemkového fondu o podiele 1/1-ine k celku a parcely registra „E“, par. č. 371/1, 

druh pozemku orná pôda o výmere 950 m2, vedenej na LV č. 5535 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor v  správe Slovenského pozem-kového fondu 

o podiele 1/10-ine k celku; vo forme nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská 

Streda, v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov v časti 

zastavaných budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na 

Októbrovej ulici a v časti tvoriacich priľahlý pozemok k stavbe materskej školy. 

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. 27: 

prítomní:      21 

za:         21 

proti:          0 

zdržal  sa:      0 

nehlasoval:    0 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


