
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 15/8/2020 Dunajská Streda, 05.08.2020 

 

UZNESENIE 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 28. júla 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho 

„in rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par. 

č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v k.ú Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere 

2040 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3 

o výmere 337 m2, par. reg. „C“,  parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc. 

č. 2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 261/2020/15) 

 

Uznesenie 

č. 287/2020/15 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ 

na novovytvorenom pozemku par. č. 2475/214, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorenom 

geometrickým plánom č. 1054/2019, vyhotovenom dňa 13.10.2019, vyhotoviteľom 

GEOLINE -  DS, s.r.o., Športová ulica 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, 

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 12.11.2019 

pod číslom G1- 2370/2019, pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb „Polyfunkčná 

budova – GRADUS RESIDENCE“ – SO - 02 Komunikácie, spevnené plochy 

a parkoviská a SO – 11 Dažďová kanalizácia zo strechy a z odstavných plôch, ktorých 

umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5723/DS/9366/2019/033-KNA-

004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 26.09.2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 17.10.2019; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda par. č. 2391/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 2040 m2, par. č. 2391/2, parcela registra C,  druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, par. č. 2391/3, parcela registra C,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, par. č. 2391/4, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, par. 

č. 2391/5, parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 



60 m2, vedených na LV č. 3238 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle hore uvedeného je 

podmienené uzavretím zmluvy o obchodnej spolupráci so záväzkom stavebníka 

vybudovania a odovzdania parkoviska a chodníku v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 00 305 383, najneskôr do 60 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia predmetných 

infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Zriadenie vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na dobu neurčitú 

za jednorázovú odplatu vo výške 1.860,- € (slovom: tisícosemstošesťdesiat eur), t.j. 

15 eur/m2 zaťaženej plochy pozemku. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 17 

za : 15 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


