SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 21/7/2017
Dunajská Streda, 28.9.2017

UZNESENIE
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 26. septembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

k bodu č. 9. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1885/2 o výmere
1861 m2, v prospech spoločnosti Buant s.r.o., Nový rad 20/273, 930 12 Ohrady, IČO:
46 615 181.

Uznesenie
č. 478/2017/21
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1885/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1861 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Buant s.r.o., Nový rad 20/273, 930 12
Ohrady, IČO: 46 615 181, pre účely vybudovania stavby „Technická vybavenosť
v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 07 Kanalizácia“, ktorej umiestnenie bolo povolené
Rozhodnutím o umiestnení stavby č. 2108/DS/6448/2017/033-BGy/004, vydaným
mestom Dunajská Streda dňa 04.07.2017, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne
číslo 154/2017 zo dňa 15.08.2017, vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910.
2. Zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto návrhu uznesenia, na dobu
neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č.
81/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 19.08.2017, vo výške 2 150,€ (slovom: dvetisícstopäťdesiat eur).

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. 9:
prítomní : 22
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

