
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

______________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/8/2019 Dunajská Streda, 4.12.2019 

 

 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 26. novembra 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere  5 m2, vo vlastníctve ..........; a par. č. 1920/703 o 

výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 166/2019/8) 

 

Uznesenie 

č. 183/2019/8 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:  

 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pozemok nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorený geometrickým plánom č. 46145443-73/2019, vyhotoveným dňa 19.08.2019, 

vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 46 145 443, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

26.08.2019 pod číslom G1- 1850/2019,  par. č. 1920/703,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine 

k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1920/703 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

109/2019, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 28.10.2019 vo výške 110,00- €  

(slovom: stodesať eur). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – ..........; pozemok nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 



vytvorený geometrickým plánom č. 46145443-73/2019, vyhotoveným dňa 19.08.2019, 

vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 46 145 443, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

26.08.2019 pod číslom G1- 1850/2019,  par. č. 1920/685,  parcela registra C,  druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2, vo vlastníctve .............. v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1920/685 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

110/2019, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 28.10.2019 vo výške 185,00- €  

(slovom: stoosemdesiatpäť eur). 

 

2. Bezodplatnú zámenu  vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) 

zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej  plochy, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa).  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


