
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 17/8/2020 Dunajská Streda, 14.12.2020 

 

UZNESENIE 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 8. decembra 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 10. Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 

rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia 

lesoparku. (materiál č. 303/2020/17) 

 

Uznesenie 

č. 332/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Prenájom nasledovných pozemkov od Jána Rémesa,     

      a od Alžbety Rémesovej,    

         v prospech mesta Dunajská 

Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro (slovom: jedno euro) na celú 

dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku: 

 

1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 3699 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/2 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

5440 m2; par. č. 300/14 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 6324 

m2; par. č. 302/18 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 907 m2; par. 

č. 302/21 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 6870 m2. 

 

1.2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 33516 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 302/5 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

822 m2; par. č. 302/19 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 719 m2; 

par. č. 302/20 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 7324 m2. 

 

1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3667 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/3 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

35362 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 



1.4 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3668 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/4 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

17018 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 

1.5 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 

27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/17 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1309 m2; par. č. 302/23 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1736 m2; par. č. 302/24  parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 6214 m2; par. č. 302/25 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 11302 m2. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


