Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja
Materiál na rokovanie
31. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 11.04.2018

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území
Mliečno – Ing. Oľga Hargašová

Predkladá:

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Spravodajca:

Zoltán Faragó, predseda komisie výstavby a ÚS

Vypracoval:

kolektív pracovníkov odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja
mesta
komisia výstavby a územnej správy dňa 22.03.2018
- komisia po opätovnom prehodnotení ponuky na odkúpenie
pozemkov z dôvodu usporiadania nehnuteľností vo verejnom
záujme pre zabezpečenie prístupu k areálu športového ihriska
odporúča uzatvorenie kúpnej zmluvy predložiť na schválenie
MsZ v Šamoríne
komisia finančná a správy majetku dňa 28.03.2018
- komisia po opätovnom prerokovaní odporúča postupovať na
základe výsledkov z rokovaní a ústnej dohody s vlastníkom
pozemkov

Prerokovali:

Dôvodová správa:
Ing. Oľga Hargašová bytom Stará cesta 431/23, 93101 Šamorín - Mliečno, ako
vlastníčka nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc.č. 237/4 o výmere 589m2
a parc.č. 241/2 o výmere 245m2 v k.ú. Mliečno situovaných v tesnom susedstve
športového ihriska v Mliečne, v súvislosti so zabezpečením legalizovaného prechodu
a prejazdu k areálu ihriska navrhuje dodatočné majetkoprávne usporiadanie
predmetných nehnuteľností, a to formou odkúpenia Mestom Šamorín.
V súlade s uvedenou skutočnosťou predkladáme na schválenie MsZ v Šamoríne
návrh na usporiadanie pozemkov registra „C“ parc.č. 237/4 o výmere 589m2
a parc.č. 241/2 o výmere 245m2 v intraviláne k.ú. Mliečno, pre účely majetkoprávneho
usporiadania pozemkov, cez ktoré je zabezpečený verejný prístup k športovému
areálu v Mliečne, formou odkúpenia pozemkov vo verejnom záujme, čím sa zabráni
prípadné odkúpenie nehnuteľností treťou osobou, čo by zapríčinilo znemožnenie
prechodu a prejazdu cez záujmové pozemky.
Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Mat eriá l na ro ko va n ie

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2017 po prerokovaní
návrhu na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Mliečno
A/ Schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Mliečno
vedených na LV č. 1402, a to:
parc.č. 237/4 o výmere 589m2 ako ostatné plochy
parc.č. 241/2 o výmere 245m2 ako orná pôda
vo verejnom záujme pre účely zabezpečenia prístupu k areálu športového ihriska v Mliečne
-

Mesto Šamorín

-

za kúpnu cenu vo výške 40,- Eur/m2
celkom predstavuje: 33.360,- Eur

2

