
 

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. 23.  Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 

Okružná križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par.   č. 1888/306 o výmere 455 m
2
, par. č. 1894/41 o výmere 226 

m
2
, par. č. 1894/35 o výmere 100 m

2
,  par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m

2
,  par. č. 

1915/661 o výmere 112 m
2
, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 

10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

 

Uznesenie 

č. 359/2016/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/   s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka 

Galantská cesta“, vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/306,  parcela registra C,  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m
2
,  par. č. 1894/41,  

parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m
2
, par. 

č. 1894/35,  parcela registra C,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 100 m
2
, par. č. 

1894/36,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 

495 m
2
, par. č. 1915/661,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 112 m
2
, vytvorených geometrickým plánom č. 1041/2016, 

vyhotoveným dňa 19.08.2016, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová 11, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom  Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, dňa   20.09.2016  pod   č. 2002/2016,  ktorého užívanie Okresný 

úrad Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako 

stavebný úrad povolil kolaudačným rozhodnutím č. OU-DS-OCDPK-2016/013118-05 

zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2016; v prospech  

Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, 

za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro pri splnení nasledovných podmienok: 

Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom, 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. 

 

2. Odpredaj nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1. tohto návrhu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods. 8, písm.  e)  zákona  SNR č. 138/1991 o  

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že predmetná časť 

stavby je súčasťou cestného telesa komunikácie vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja.  

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa  v  zmysle §9a  ods.  

8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

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. 33: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


