
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 11.04.2017 

  

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území 

Šamorín – Ing. Csaba Baráth a manž. 

 

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 22.03.2018 

- komisia po prehodnotení návrhu na majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov a nadstavby chodníka s podmienkou doriešenia 

napojenia na Pomlejskú ulicu odporúča materiál predložiť na 

schválenie MsZ v Šamoríne 

komisia finančná a správy majetku dňa 28.03.2018 

- komisia odporučila majetkoprávne usporiadanie pozemkov 

formou odkúpenia a finančnej úhrady nákladov za vybudovanie 

chodníka       

Dôvodová správa: 

     Ing. Csaba Baráth a manž. Enikö bytom Požiarnická 36, 931 01 Šamorín ako vlastníci 

nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc.č. 1179/1 o výmere 44m2 ako záhrada a parc.č. 

1177/3 o výmere 33m2 ako zastavaná plocha v k.ú. Šamorín situovaných  pozdľž 

Priemyselnej ulice, na základe oslovenia mesta Šamorín, v súvislosti s vybudovaním chodníka  

z dôvodu bezpečného a neobmedzeného prechodu peších z Priemyselnej ulice na Pomlejskú, 

vyjadrili svoj písomný súhlas k požiadavke mesta na riešenie, a to formou odkúpenia 

nehnuteľností Mestom Šamorín a úhradou vynaložených finančných nákladov za 

vybudovanie chodníka.  

 

     V súlade s uvedenou skutočnosťou predkladáme na schválenie MsZ v Šamoríne návrh na  

odkúpenie pozemkov registra „C“ parc.č. 1179/1 o výmere 44m2 ako záhrada a parc.č. 1177/3 

o výmere 33m2 ako zastavaná plocha vedené na LV č. 37 v katastrálnom území Šamorín,  pre 

účely majetkoprávneho usporiadania pozemkov a úhradu finančných nákladov za 

vybudovanie chodníka. 

  

     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.  
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Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 po prerokovaní 

návrhu  na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou chodníka a úhrady finančných 

nákladov za vybudovanie chodníka z dôvodu nevyhnutnosti  zabezpečenia bezpečného 

prechodu peších z Priemyselnej ulice na Pomlejskú v Šamoríne   

   

A/ Schvaľuje 

 

odkúpenie nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov registra „C“  

- parc.č. 1179/1 o celkovej výmere 44m2 ako záhrada 

- parc.č. 1177/3 o celkovej výmere 33m2 ako zastavaná plocha 

v katastrálnom území Šamorín, vedených  Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na 

LV č. 37 v bezpodielovom spoluvlastníctve vlastníkov Ing. Baráth Csaba a manž. Enikö 

bytom Požiarnícka 36, 931 01 Šamorín 

  

- za kúpnu cenu vo výške 100,-Eur/m2 celkom: 7.700,- Eur 

 

- Mestom Šamorín 

 

úhradu finančných nákladov za vybudovanie chodníka vo výške 5.996,- Eur 

(celkom k úhrade: 13.696,- Eur) 

 



 


