
 

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. 16. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech 

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

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 240/3 o výmere 460 m2, par. č. 241/5 o výmere 53 m2, par. č. 242/1 

o výmere 594 m2, par. č. 242/6 o výmere 29 m2, par. č. 266/1 o výmere 6 394 m2, par. č. 

266/2 o výmere 44 m2 a k spoluvlastníckemu podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 125/144-ine k pozemku, par. 

registra „E“, par. č. 1848/8 o výmere 8 341 m2. (materiál č. 54/2019/3) 

 

Uznesenie 

č. 62/2019/3 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 240/3, parcela registra 

C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 460 m2, par. č. 241/5, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 53m2, vedených na LV č. 5441, 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda a na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 242/1, parcela registra C, druh pozemku  zastavané plochy a  nádvoria, 

o výmere 594 m2, par. č. 242/6, parcela registra C, druh pozemku  zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 29 m2, par. č. 266/1, parcela registra C, druh pozemku  zastavané 

plochy a  nádvoria, o výmere 6 394 m2, par. č. 266/2, parcela registra C, druh 

pozemku  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 44 m2, vedených na LV č. 3251, 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda; a k spoluvlastníckeho 

podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

00 305 383 v podiele 125/144-ine k pozemku, par. registra „E“, druh pozemku orná 

pôda, par. č. 1848/8 o výmere 8341 m2, vedenému na LV č. 5696 Katastrálnym 

odborom Okresného úradu Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 

949; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 33472602-129/18, 



vyhotoveného dňa 03.08.2018 vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 

1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33472602, overeného Katastrálnym odborom 

Okresného úradu Dunajská Streda dňa 14.08.2018 pod číslom G1-1900/2018.  

 

2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu 

neurčitú, 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 predmetnej líniovej vodnej stavby verejného vodovodu realizovala 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 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/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


