
Zápisnica č. 9
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  29.10.2019
 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 

1. Otvorenie
 
Primátor mesta v zmysle § 12, ods.  1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

a v znení neskorších predpisov zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Csaba Orosz, ktorý privítal prítomných.

Konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 18, preto mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

Primátor mesta ospravedlnil poslanca Imricha Tótha.
 
Za zapisovateľku zápisnice a skrutátorku zároveň bola určená Iveta Virághová.
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Mgr. Henrieta Balheimová,
Ľudovít Ürge, Roland Kovács

 
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie

prítomných – 18
za –  1  2  3  4   5   6   7   9   10  11  12  13  14  15  16   17  18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
Za overovateľov zápisnice boli určení Angela Jágerová, Tomáš Jávorka

 
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice

prítomných – 18
za –  1  2  3  4   5   6   7   9   10  11  12  13  14   15  16   17  18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta oboznámil prítomných s predloženým programom mimoriadneho

zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Návrhy na doplnenie programu mimoriadneho zasadnutia MsZ neodzneli.
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 18
za –  1  2  3  4   5   6   7   9   10  11  12  13  14   15  16   17  18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

1.    Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného
bremena v súvislosti so stavbou „Cyklotrasa Šamorín –



Kvetoslavov“
 
Primátor – uviedol predložený materiál.
 

     Na území mesta v rámci zabezpečovania prípravných a predrealizačných prác stavieb či
už bytových alebo inžinierskych, v zmysle Zákona o územnom plánovaní a stavebného
poriadku stavebník vydokladuje vlastnícke resp. iné právo k nehnuteľnosti dotknutej stavbou.
V prípade, ak stavba vyžaduje zabratie aj časti verejného priestranstva vo vlastníctve inej osoby
– Mesta Šamorín, táto forma iného práva je vydokladovaná „Zmluvou o zriadení vecného
bremena“, ktorá podlieha registrácii na Okresnom úrade v Dunajskej Strede Katastrálnom
odbore. Neoddeliteľnou prílohou „Návrhu na vklad tejto zmluvy“ je výpis z Uznesenia MsZ
v Šamoríne, ktorým bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena.

     HIME s. r. o., so sídlom 930 30 Báč č. 61 a Jozef Hideghéty  bytom 930 30 Báč č. 61
ako vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – stavby so súp. č. 1738 zapísaná na
LV č. 4045 na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2366/9,10,11 a stavby so súp. č. 2018 zapísaná
na LV č. 1519 na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2367/6,7 s účelom využitia na podnikanie
resp. šport a rekreačné účely  žiadajú o možnosť zabezpečenia prístupu k uvedeným
pozemkom cez nehnuteľnosť – verejnú spevnenú plochu vo vlastníctve mesta Šamorín,
v súvislosti s plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov“

     Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ cez pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, 
v katastrálnom území Šamorín, a to: pozemok registra “C“ vedený na LV č. 3422, parc. č.  
3354/1  o výmere  3.893 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
medzi povinnou osobou:
Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a oprávnenou osobou        HIME s.r.o.
so sídlom 930 30Báč č. 61

a
Jozef Hideghéty, bytom 930 30 Báč 61

Otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie –   za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení     

vecného  bremena“ na pozemok v k. ú. Šamorín – HIME s.r.o. a
Jozef Hideghéty

 
prítomných – 18
za –  1  2  3  4   5   6   7   9   10  11  12  13  14   15  16   17  18 
proti – 0
zdržal sa – 19

2.              Záver
 

Schválený program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal,
primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

 
 
 
             
 
Zapísala: Iveta Virághová                                           
 
 

 
 
 
     Csaba Orosz

                                                                                                                         primátor
1

 




