
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 15/7/2016                                    Dunajská Streda, 24.10.2016 

 

 

UZNESENIE 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 18. októbra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 5. Návrh na odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná 

križovatka Galantská cesta“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro. 

 

Uznesenie 

č. 333/2016/15 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

I.    s c h v a ľ u j e  

Odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská 

cesta“, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1888/296, č. 1888/306, č. 1894/20, č. 

1894/21, č. 1894/35, č. 1894/36, č. 1894/37, č. 1894/38, č. 1894/39, č. 1894/40, č. 

1894/41, č. 1894/42, č. 1894/43, č. 1894/44, č. 1915/224, č. 1915/364, č. 1915/461, č. 

1915/462, č. 1915/463, č. 1915/506, č. 1915/507, č. 1915/508,  č. 1915/535,  č. 

1915/536, č. 1915/537, č. 1915/661, ktorého užívanie Okresný úrad Dunajská Streda – 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. OU-DS-OCDPK-

2016/013118-05 zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

26.09.2016;v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro, pri 

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 

 projektovú dokumentáciu skutočne realizovaného stavebného diela, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie a zároveň v súlade s vyššie uvedeným 

kolaudačným rozhodnutím sa zmluvne zaviaže na záručnú dobu odovzdaného 

stavebného diela do 15.08.2020. 

 

 



II. s p l n o m o c ň u j e 

      primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 1 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


