
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 16/8/2020 Dunajská Streda, 06.10.2020 

 

UZNESENIE 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. septembra 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E, par. 

Č 1689/2 o výmere 5 755 m2, par. č. 1689/10 o výmere 4 928 m2, par. č. 1691/1 o výmere 

2 144 m2, par. č. 1691/2 o výmere 306 m2 a par. registra C, par. č. 1026/34 o výmere 

3 984 m2, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v prospech mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 277/2020/16) 

 

Uznesenie 

č. 304/2020/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

bezodplatný prevod pozemkov vo forme delimitácie, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé 

Blahovo, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1026/34, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a  nádvorie o výmere 3 984 m2; par. 

č. 1689/2, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 5 755 m2; par. 

č. 1689/10, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 4 928 m2; par. 

č. 1691/2, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 306 m2; 

vedených na LV č. 3778 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a par. č. 1691/1, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

2 144 m2; vedenej na LV č. 3779 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu; 

v prospech mesta Dunajská Streda, za účelom vysporiadania majetkovo – právneho 

stavu pozemkov, zastavaných stavbami areálu motokárovej dráhy vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, vedenými na LV č. 3758 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, ako stavby „gokartová dráha – autocvičisko 1 až 13“, ktoré boli 

vybudované v roku 1972. 

 

 

 

 

 

 



B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizácie tohto 

uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


