
 

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. 18. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

22/2018/2 zo dňa 11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena 

v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 3399/48, č. 3399/49 a č. 3399/50. (materiál č. 56/2019/3) 

 

Uznesenie 

č. 64/2019/3 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/2018/2 zo dňa 

11.12.2018.  

 

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

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 

3399/48, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 47 m2,  par. č. 3399/49, druh 

pozemku ostatné plochy, o výmere 1 m2  a par. č. 3399/50,  druh pozemku orná pôda, 

o výmere 18 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 007/2019, vyhotoveným dňa 

10.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 23.01.2019 pod číslom 61-88/2019,  v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho v práve 

vybudovania a uloženia káblových rozvodov NN, užívania, prevádzkovania, údržby, 

opravy, úpravy, rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy káblových rozvodov 

NN a ich odstránenia, pre účely vybudovania inžinierskej stavby „Technická 

vybavenosť pre komunitné centrum na Kračanskej ceste – SO – 03 1kV káblový 

rozvod“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením  č. 

1717/VR/164/2017/033-BGy/003, zo dňa 12.07.2017. 

 

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

neurčitú. 

 



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. 21: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


