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Materiál na rokovanie 

4. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.04.2019 

  

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o  zriadení vecného 

bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných 

rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“  v k.ú. Šamorín 

 

Predkladá: Csaba Orosz, 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 26.03.2019 

- komisia po prehodnotení podania odporúča návrh na zriadenie 

vecného bremena predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne 

komisia finančná a správy majetku mesta, dňa 03.04.2019 

- komisia odporúča materiál predložiť na schválenie MsZ v 

Šamoríne     

Dôvodová správa: 
     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. 
      
     Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu teplovodných potrubí na území 
mesta sa pripravuje ich kompletná rekonštrukcia pre potreby zabezpečenia 
spoľahlivého bezporuchového zásobovania teplom pripojených objektov z kotolne K4 
     V súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu 
kotolne K4  v Šamoríne –  na základe podanej žiadosti investora stavby, predkladáme 
na schválenie - návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, v katastrálnom území Šamorín, 
a to: 
pozemky registra “C“  

- parc.č. 2738       o výmere    7457m2 ako ostatná plocha 
- parc.č. 2729/3    o výmere    1383m2 ako zastavaná plocha 
- parc.č. 2731/1    o výmere    3154m2 ako ostatná plocha  
- parc.č. 2593/1    o výmere    4300m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2757/2    o výmere    3229m2 ako ostatná plocha  
- parc.č. 2757/1    o výmere  15822m2 ako zastavaná plocha       
- parc.č. 2744/1    o výmere  16887m2 ako ostatná plocha  
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- parc.č. 2755       o výmere      218m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2555/3    o výmere  1730m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2783       o výmere  7457m2 ako ostatná plocha        
- parc.č. 2573/1    o výmere  8834m2 ako ostatná plocha 
- parc.č. 2417       o výmere  6162m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2349/1    o výmere  3205m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2355/13  o výmere    159m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2355/12  o výmere    192m2 ako zastavaná plocha 
- parc.č. 2356/4    o výmere    698m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2356/1    o výmere    631m2 ako zastavaná plocha  

vedené na LV č. 870 
uzatvorenou medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedených 
pozemkov a oprávnenou osobou – MPBH Šamorín, s.r.o.   
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť umiestnenie tepelných 
rozvodov podľa projektovej dokumentácie. 
 
Návrh uznesenia: 
 
     Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 prerokovalo návrh na 
schválenie uzatvorenia „ Zmluvy o zriadení vecného bremena “ a  
 
S c h v a ľ u j e 
uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ : 
 
v súvislosti s realizáciou  stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu 
Kotolne K4“ na pozemkoch registra „C“ v katastrálnom území Šamorín: 
 

- parc.č. 2738       o výmere    7457m2 ako ostatná plocha 
- parc.č. 2729/3    o výmere    1383m2 ako zastavaná plocha 
- parc.č. 2731/1    o výmere    3154m2 ako ostatná plocha  
- parc.č. 2593/1    o výmere    4300m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2757/2    o výmere    3229m2 ako ostatná plocha  
- parc.č. 2757/1    o výmere  15822m2 ako zastavaná plocha       
- parc.č. 2744/1    o výmere  16887m2 ako ostatná plocha  
- parc.č. 2755       o výmere      218m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2555/3    o výmere  1730m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2783       o výmere  7457m2 ako ostatná plocha        
- parc.č. 2573/1    o výmere  8834m2 ako ostatná plocha 
- parc.č. 2417       o výmere  6162m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2349/1    o výmere  3205m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2355/13  o výmere    159m2 ako zastavaná plocha        
- parc.č. 2355/12  o výmere    192m2 ako zastavaná plocha 
- parc.č. 2356/4    o výmere    698m2 ako zastavaná plocha  
- parc.č. 2356/1    o výmere    631m2 ako zastavaná plocha  

vedené na LV č. 870 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 

- Mesto Šamorín                                  - ako povinná osoba 
- MPBH Šamorín, s.r.o.                       - ako oprávnená osoba 

 
 

- bezodplatne, na dobu neurčitú 

 






