
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 16/7/2016                                    Dunajská Streda, 15.12.2016 

 

 

UZNESENIE 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 6. decembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 20.  Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 

3737/177,  č. 3737/178,   č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 

Okresným úradom Dunajská Streda  - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská 

Streda. 

 

Uznesenie 

č. 356/2016/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1.  Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3737/14, parcela 

registra C, druh pozemku záhrady o výmere 475 m
2
,  par. č. 3737/176, parcela registra 

C, druh pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/177, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/178, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/179, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 478 m
2
, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 328 m
2
, par. č. 3737/175, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 324 m
2
, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bezodplatne v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho v práve 

vstupu, prechodu a  prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/156, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, cez celé 

vyššie uvedené pozemky neobmedzene, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na 

výkon povolenej činnosti.  

 



2. Zriadenie vecného bremena uvedeného v bode 1. tohto návrhu uznesenia na dobu 

neurčitú.   

 

B/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


