
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 23/7/2017                                    Dunajská Streda, 04.12.2017 

 

 

UZNESENIE 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 28. novembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

 

k bodu č. 10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 85/11 o výmere 32 m
2
, v prospech spoločnosti WIKING STAV 

s.r.o., Podzáhradná 732/16, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 47 104 040. 

 

Uznesenie  

č. 505/2017/23 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 

50157396-49/2017, vyhotoveným dňa 19.09.2017, vyhotoviteľom Ladislav Mezei, 

Potôňské Lúky č. 122, 930 52 Potôňske Lúky, IČO: 50 157 396, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda  –  Katastrálny  odbor,  dňa 03.10.2017 pod č. 2243/2017,  

par. č. 85/11,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 32 m
2
; v prospech spoločnosti WIKING STAV s.r.o., Podzáhradná 732/16, 

929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 47 104 040 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine 

k celku, za kúpnu cenu vo výške 80 eur/m
2
, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo výške 2 

560,- € (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiat eur)  s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 85/11 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 



pozemku, priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 20 

za : 6 

proti : 11 

zdržal  sa : 3 

nehlasoval : 0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


