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Materiál na rokovanie 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 29.06.2017 

  

Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva mesta Šamorín z  listu 

vlastníctva č. 2460 – Libai Denisa a Zalková Andrea 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta 

Spravodajca: Zoltán Faragó, predseda komisie výstavby a ÚS 

Vypracoval: kolektív pracovníkov odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja 

mesta 

 

Prerokovali: Komisia výstavby a územnej správy dňa 15.06.2017  

- komisia odporúča predložiť návrh na výmaz ťarchy predkupného práva  

na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MsZ v Šamoríne, 

 

Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 26.06.2017 

Dôvodová správa: 

     Kúpnou zmluvou právoplatnou dňa 12.12.2000 nadobudli kupujúci Denisa Libai rod. 

Kohušová bytom Labutia ulica 125/40,  931 01 Šamorín – Čilistov a Andrea Zalková rod. 

Kohušová bytom Lipová ulica 88/16, 931 01 Šamorín - Čilistov nehnuteľnosť – pozemok  

registra „C“ parc.č. 2618  o výmere 327m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom 

území Šamorín  do podielového  spoluvlastníctva v podiele ½-iny, so zápisom ťarchy – 

predkupného práva do časti „C“ listu vlastníctva č. 2460  v prospech mesta Šamorín po dobu 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na  objekt polyfunkčného domu 

 

      Žiadatelia – vlastníci rodinného domu so s.č. 834 na pozemku registra „C“ parc.č. 2618 

o celkovej výmere 327m2 ako zastavané plochy a nádvoria  po predložení právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia požiadali mesto Šamorín o výmaz „ťarchy z časti „C“ listu 

vlastníctva č. 2460.  

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 po prerokovaní 

návrhu na výmaz ťarchy predkupného práva z listu vlastníctva č. 2460 

A/ Schvaľuje 

- zabezpečenie výmazu ťarchy z časti „C“ listu vlastníctva č. 2460 na pozemok registra 

„C“ parc.č. 2618 o celkovej výmere 327m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

v katastrálnom území Šamorín 

- formou uzatvorenia  „Zmluvy o zrušenie ťarchy v časti „C“ listu vlastníctva č. 2460“  

medzi zmluvnými stranami: 

- Mesto Šamorín 
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ako predávajúci pozemku – oprávnený z vecného bremena 

- Denisa Libai rod. Kohušová bytom Labutia ulica 125/40, 931 01 Šamorín – Čilistov 

- Adriana Zalková rod. Kohušová bytom Lipová ulica 88/16, 931 01 Šamorín - Čilistov 

ako kupujúci, terajší vlastníci  pozemku – povinní z vecného bremena 

 

 

 

 

 

 

 

  




