SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Číslo: 10/8/2020
Dunajská Streda, 04.03.2020

UZNESENIE
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 25. februára 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 8. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi
mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós –
Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č.
203/2020/10)
Uznesenie
č. 223/2020/10
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a
Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069, so
sídlom Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01 Dunajská Streda ako vypožičiavateľom (ďalej len
„Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné užívanie pozemku, parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV
č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom umiestnenia drobnej
stavby - pomníka vyššie uvedeným občianskym združením na verejnoprospešné účely, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §8 Všeobecne záväzného nariadenia
č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v
znení neskorších zmien.
Zmluvou o výpožičke sa prenecháva majetok vo vlastníctve mesta na dobu určitú 99 rokov.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené
odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

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. 9:
prítomní : 20
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

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

