
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 26/7/2018  Dunajská Streda, 27.4.2018 

 

UZNESENIE 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 17. apríla 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o 

výmere 74 m
2
, v prospech ............, bytom ............., za účelom parkovania motorovým 

vozidlom. 

 

 

Uznesenie 

č. 565/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

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

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku orná 

pôda, par. č. 1778/19 o výmere 74 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda, v prospech žiadateľa ............., bytom ......................., za účelom 

parkovania motorovým vozidlom, v súlade s §9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa - ide o nájom pozemku, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa, a ktorý svojím umiestnením a výmerou nie je vhodný toho času na iné 

využitie. Mesto Dunajská Streda v budúcnosti plánuje vybudovať na uvedenom 

pozemku cyklistický chodník. 

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

písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

2. Nasledovné zmluvné podmienky prenájmu: 

a) Ročný nájom pozemku, parc. č. 1778/19 o výmere 74 m2 vo výške 160,00 Eur 

(Jednostošesťdesiat eur) stanovený znaleckým posudkom č. 80/2018, vypracovaným 

Ing. Petrom Čepčekom. 

b) Doba nájmu: 3 roky s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 



 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie 

tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 22 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 3 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


