
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. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská 

Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 

010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 263/2020/15) 

 

 

Uznesenie 

č. 289/2020/15 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parcela KN-C časť parc. č. 1915/116, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, zapísanej na LV č. 6017 

v k.ú. Dunajská Streda, medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 00305383, ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, 

spol. s r. o., so sídlom Závodská 46, 010 01  Žilina, IČO: 31577865, ako 

prenajímateľom za účelom výstavby stavby „Vybudovanie prechodu pre chodcov 

na Galantskej ceste časť: Doprava“ za celkový ročný nájom spolu 1 euro (slovom: 

jedno euro).  

Doba nájmu je stanovená v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku 

medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00305383, ako budúcim nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r. o., 

so sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako budúcim prenajímateľom, 

na dobu 10 rokov s právom budúceho nájomcu na opätovné uzatvorenie nájomnej 

zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 8: 

prítomní : 17 

za : 15 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


