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ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

 verejnej obchodnej súťaže 
 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 651/2022/32 zo dňa 28.06.2022 schválilo 

vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže vo veci o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode 

vlastníctva bytu – č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223, 

vybudovanom na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 o výmere 267 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1920/238 o výmere 269 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3816 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 

53/3030–inách k celku, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (ďalej len „obchodná verejná súťaž“ 

v príslušnom gramatickom tvare). Podmienky obchodnej verejnej súťaže  boli publikované na úradnej 

tabuli, na webovom sídle www.dunstreda.sk, ďalej základné informácie o vyhlásení obchodnej verejnej 

súťaži boli publikované aj v regionálnej tlači – v denníku Új Szó dňa 4.7.2022. 

V rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  do konca lehoty na predkladanie návrhov (dňa 

02.08.2022 do 10.00 hod.) boli do podateľne vyhlasovateľa doručené celkovo 3 návrhy. 

Komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov zasadala dňa 04.08.2022 od 08:05 hod. v kancelárii č. 207 

na mestskom úrade v Dunajskej Strede a stanovila nasledovné poradie, resp. víťaza vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže: 

 
Meno a priezvisko  Podateľňa 

evidenč. č. 

Dátum a hodina 

prijatia návrhu 

Poradie  Víťazná kúpna 

cena za byt v € 

Heller Ladislav 

Mgr. Heller Horony Ildikó 

40637 02.08.2022 8:20 Víťaz 58.008,- 

Ildikó Sántha Nagy 

Kristián Sántha 

40636 02.08.2022 9:00 2. miesto 55.555,- 

JUDr. Szilvia Juricin Nagy 40156 22.07.2022 9:10 3. miesto 54.123,- 

 
 

 

 

 
 v.r. 

V Dunajskej Strede, dňa 04.08.2022   JUDr. Zoltán Hájos 

                    primátor mesta  
Vyhotovila: Ing. Alžbeta Kromková 

                    Telefón: +421315903946 

                    E-mail: alzbeta.kromkova@dunstreda.eu 

http://www.dunstreda.sk/

