
M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S
                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.         
                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia výboru mestskej časti Mliečno pri MsZ

v Šamoríne dňa 24.06.2019

Prítomní členovia komisie: Jozef Nagy, Angéla Jágerová, Peter Andrássy, Kitti Cédl Zima, 
Norbert Ozogány,  Juraj Barczi, Denisa Világi Glofáková
Mária Óvári - zapisovateľka

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným 
programom: 

1) Prerokovanie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
2) Žiadosti
3) Rôzne

K bodu 1) 

Predseda Výboru m.č. Mliečno p. Jozef Nagy oboznámil prítomných s programom zasadnutia 
mestského zastupiteľstva Šamorín, s výročnou správou hospodárenia konsolidovaného celku 
mesta Šamorín za rok 2018 a s vyhodnotením plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2019. 
Výbor m.č. Mliečno odporúča správu predložiť na schválenie MsZ Šamorín.

Predseda výboru predložil návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 3/2019, ktoré  
určuje výšku  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín.
Výbor m.č. Mliečno odporúča návrh predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne.

Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 4/2019 o určení názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev na území mesta Šamorín.
Na území mesta vznikla nová zástavba rodinných domov pod názvom „Labyrint“, kde boli 
vytvorené nové ulice, pre ktoré boli navrhnuté názvy, ktoré sú zapracované do predloženého 
návrhu VZN č. 4/2019.
Výbor m.č. Mliečno berie na vedomie.

  VZN Mesta Šamorín č. 5/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a finančnej 
pomoci občanom mesta
Návrh mení podmienky poskytnutia príspevku mesta na stravovanie z dôvodu zvýšenia hodnoty 
stravnej jednotky v školských zariadeniach a zvýšenia minimálneho dôchodku. Ďalej upresňuje 
podmienky poskytnutia vianočnej jednorazovej pomoci.
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Výbor m.č. Mliečno odporúča návrh  schváliť na MsZ v Šamoríne.
Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta v k.ú.Mliečno – BD 
Services,s.r.o.
BD Services, s.r.o. v zastúpení konateľom Dávidom Barczi požiadal o možnosť odkúpenia 
pozemku parc.č. 261 v k.ú.Mliečno o celkovej výmere 21m2 s účelom vjazdu k nehnuteľnosti, 
ktorý je  situovaný  v tesnom susedstve pozemku  je  vo vlastníctve BD Services,s.r.o..
Výbor m.č.Mliečno odporúča žiadosti vyhovieť a schváliť na MsZ v Šamoríne.

Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľností v k.ú.Bučuháza – Dávid Barczi
Dávid Barczi, bytom Mestský majer 15, Šamorín požiadal o odkúpenie pozemku parc.č.81 vo 
výmere 390m2 a parc.č.48 vo výmere 54 m2 situovaného v susedstve jeho nehnuteľnosti.
Výbor m.č.Mliečno po prehodnotení podania odporučil prenájom nehnuteľnosti za účelom úpravy 
terénu s využitím na parkovanie.

Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta za účelom 
umiestnenia súboru pamätných prvkov
Somorja Hangja – Vox Samaria Polgári Társulás požiadal o prenájom časti pozemku na 
Gazdovskom rade za účelom umiestnenia súboru pamätných prvkov na počesť vysťahovaných o 
plošnej výmere 4x5m.
Výbor m.č. Mliečno odporúča žiadosti vyhovieť a schváliť na MsZ v Šamoríne.

Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta – Ladislav a Renáta 
Mezey
Manželia podali žiadosť o možnosť dlhodobého prenájmu pozemku časti parc. 49/1. Predmetný 
pozemok je nevyužívaný a zanedbaný. Mienia ho využívať za účelom uloženia zatrávňovacích 
dlaždíc pre vytvorenie odstavnej plochy pre osobné auto.
Výbor m.č. Mliečno odporúča zámer schváliť.

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti so 
stavbou „Novostavba rodinných bytov“ v k.ú. Kraľovianky – rozvody VN,NN a 
elektroinštalácia
Výbor m.č. Mliečno odporúča schváliť.
 

K bodu 2)

Ing. Csölleová Zuzana sa informovala, či má mesto v rozpočte naplánované vybudovanie nových 
chodníkov v mestských častiach  Kraľovianky, Mliečno a Bučuháza.
Poukázala na nevyhovujúcu dopravnú situáciu v týchto mestských častiach, kde nie sú 
vybudované chodníky a narastajúcou hustotou dopravy je pešia chôdza po ceste životu 
nebezpečná.  Žiada preto o  riešenie tejto situácie a to vybudovaním chodníkov. 
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Výbor m.č. Mliečno podporuje vybudovanie chodníkov v týchto mestských častiach. Doporučuje 
mestskému úradu kontaktovať pani Csölleovú.

Predseda výboru odprezentoval riešenie spevnených plôch na Prvej ulici, pred základnou školou 
v Mliečne. Nároky zo strany mesta boli kladené na zvýšenie bezpečnosti pred ZŠ, zachovanie 
priestoru na zastavenie školských autobusov a spomalenie dopravy v úseku pred školou.
Ďalej informoval členov o úprave dopravného značenia na križovatke ulíc Prvá a Pešia v m.č. 
Mliečno.
Výbor m.č. Mliečno prerokoval tieto úpravy a doporučuje realizovať v predloženom rozsahu.

Maroš Neuschl, Horná 646/1, Šamorín – podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku, resp. 
dlhodobý prenájom parc.č. 57/10  z dôvodu, že daná čsť pozemku sa nachádza priamo pri hranici 
jeho pozemku, kde kúpil rodinný dom.
Výbor m.č. Mliečno po prerokovaní odmietol vyhovieť žiadosti a neodporúča ho schváliť.

Paula Chudá – žiada o schválenie stavby jednoduchého prístrešku pre 2  autá na mestskom 
pozemku pred plotom domu na Krajnej ul. 60/94 v Mliečne. Túto žiadosť zdôvodňuje tým, že sa o 
túto časť pozemku sa stará a  udržiava ho.
Výbor m.č. Mliečno po prerokovaní zaujal nasledovné stanovisko: prístrešok na mestskom 
pozemku pred plotom rodinného domu by narušil uličný pohľad a celkový vzhľad daného úseku 
ulice. Tento úsek Krajnej nie je vhodný na takýto zásah.

Alois Novotný, Mestský majer 2, Šamorín – podal žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. 
Mliečno. Výbor m.č. Mliečno odporúča odpredaj pozemku podľa predloženej situácie a to: časti 
pozemku parc.č. 244/1 o výmere cca 123m2, ktorá bude upresnená po vyhotovení geometrického 
plánu.

K bodu 3)

Z dôvodu potreby informovania obyvateľov mestskej časti Mliečno zamestnanci mestského úradu  
navrhli osadenie úradnej tabule pri potravinách Coop Jednota v Mliečne, kde by mohli byť 
vyvesené úradné oznamy.
Výbor m.č. Mliečno veľmi kvituje iniciatívu MsÚ.

Nakoľko neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil.

Jozef Nagy
predseda Výboru m.č. Mliečno
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Zapísala:Mária Óvári


