
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

______________________________________________________________________________ 

Číslo: 13/8/2020 Dunajská Streda, 27.05.2020 

 

UZNESENIE 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 19. mája 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 6. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 2588/50 o výmere 2 m2 a par. č. 2588/67 o výmere 34 m2, vo 

vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 

202; a par. č. 2588/69 o výmere 21 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

225/2020/13) 

 

Uznesenie 

č. 248/2020/13 

 

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. 046/2020, vyhotoveným dňa 15.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 27.02.2020 pod číslom G1- 365/2020, par. č. 

2588/69, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 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. 2588/69 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

68/2020, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 24.03.2020 vo výške 940,00- €  

(slovom: deväťstoštyridsať eur). 

   

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorené geometrickým 



plánom č. 046/2020, vyhotoveným dňa 15.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 27.02.2020 pod číslom G1- 365/2020,  par. č. 

2588/50,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a 

par. č. 2588/67,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 

m2 , vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 

822 202 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 2588/50 a par. č. 2588/67 bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 69/2020, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 24.03.2020 vo výške 1 

610,00- €  (slovom: tisícšesťstodesať eur). 

 

2. Bezodplatná zámena vyššie uvedených pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 8, písm. e) v spojitosti s § 9a  ods. 8, písm.  b) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien sa navrhuje, z dôvodu vysporiadania 

majetkovo-právneho stavu k pozemku, zastavaného s rozostavanou stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 

3788/DS/6783/2018/033 -LSzI-004 zo dňa 23.11.2018, vydaným Mestom Dunajská Streda, 

ako príslušným stavebným úradom. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného 

osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto 

uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa : 1 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


