
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. 21. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2585/7 o výmere 896 m2; par. 

č. 2585/20 o výmere 85 m2; par. č. 2587/5 o výmere 594 m2; par. č. 2588/21 o výmere 

98 m2; par. č. 2588/23 o výmere 1 076 m2; par. č. 2588/34 o výmere 216 m2; par. 

č. 2588/55 o výmere 45 m2; par. č. 2588/65 o výmere 312 m2 a par. č. 2590/19 o výmere 

382 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 285/2020/16) 

 

Uznesenie 

č. 312/2020/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 2585/7, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 896 m2; par. č. 2585/20, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 85 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2587/5,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 594 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; a par. č. 2588/21, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 98 m2; par. č. 2588/23, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 076 m2; par. č. 2588/34, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2; par. č. 2588/55, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2; par. 

č. 2588/65, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

312 m2; par. č. 2590/19, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 382 m2, vedených na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely umiestnenia inžinierskej 

stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda, Blok C2 – preložka 

podzemného káblového VN (22 kV) vedenia“, v rozsahu uvedeného v geometrickom 



pláne č. 326/2020, vyhotovenom dňa 08.09.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 

15 ,- € (slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien 

vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým 

plánom o výmere 106 m2; celkom vo výške 1 590,- € (slovom: 

jedentisícpäťstodeväťdesiat eur). 

 

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. 21: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


