
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 3/8/2019 Dunajská Streda, 22.02.2019 

 

 

 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 19. februára 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 12.  Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia 

stanica pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1 Euro, za účelom jeho 

rekonštrukcie a modernizácie na náklady nadobúdateľa. (materiál č. 50/2019/3) 

 

Uznesenie 

č. 58/2019/3 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú 

časť  Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na 

par. č. 897/9, parcela registra C, druh pozemku  zastavané plochy a  nádvoria, o 

výmere  29 m2,  vedenej na LV č. 3251, Katastrálnym odborom Okresného úradu 

Dunajská Streda, ktorého užívanie Okresný úrad v Dunajskej Strede  - odbor 

životného prostredia povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím č. 

A 2000/00845-003-Seb zo dňa 16.10.2000; v prospech spoločnosti Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 

36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro), za účelom jeho 

rekonštrukcie a modernizácie na náklady nadobúdateľa.  

 

2. odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú 

časť  Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v zmysle bodu 1. tohto 

uznesenia,  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 

rekonštrukciu a modernizáciu predmetnej stavby prečerpávacej stanice spoločnosť 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude realizovať vo verejnom záujme na 

vlastné náklady.  



Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa   zmysle §9a ods. 8, 

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva.  

 

B/  ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


