
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 26/8/2021 Dunajská Streda, 19.11.2021 

 

UZNESENIE 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom, 

zastavaným stavbami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k.ú 

Mliečany, par. č. 64/5, par. č. 64/6, par. č. 281/4, par. č. 281/5, par. č. 281/6, par. č. 284/9, 

par. č. 285/10; vo forme odkúpenia do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 471/2021/26) 

 

Uznesenie 

č. 508/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Zámer odkúpenia pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; par. č. 64/6, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených na LV č. 3682 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. 

č. 281/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 

m2; par. č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 65 m2; par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast 

o výmere 1 m2; vedených na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda v podiele 1/1-ine 

k celku, za kúpnu cenu vo výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

18 640,-€ (slovom: osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur); ako prípad hodný osobitného 

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

v znení neskorších zmien a  doplnkov. 

 

2. Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; par. č. 64/6, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených na LV č. 3682 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela 



registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. 

č. 281/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 

m2; par. č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 65 m2; par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast 

o výmere 1 m2; vedených na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda v podiele 1/1-ine 

k celku, za kúpnu cenu vo výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

18 640,-€ (slovom: osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur). 

 

3. Odkúpenie hore uvedených pozemkov v zmysle bodu 2. tohto uznesenia, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme 

vysporiadania majetkovo právneho stavu k pozemkom zastavaným budovou 

kultúrneho domu v Mliečanoch a verejnoprospešnou infraštrukturálnou stavbou 

chodníka pre chodcov vedúcej k miestnemu cintorínu. Schválenie tohto návrhu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa 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 realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


