
   ZÁPISNICA

     zo zasadnutia výboru mestskej časti Mliečno

TERMÍN:     16.9.2019

MIESTO:      Požiarna zbrojnica Mliečno

 

PRÍTOMNÍ: predseda - Jozef Nagy 

členovia - Angéla Jágerová, Peter Puss, Peter Andrássy, Kitti Cédl Zima, 

Norbert Ozogány, Juraj Barczi, Zuzana Radočáková

                    zapisovateľka – Mária Óvári

PROGRAM: 1. Zahájenie

            2. Prerokovanie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

3. Rôzne

4. Záver

 

1. Zahájenie

Rokovanie zahájil a viedol predseda Výboru m.č. Mliečno p. Jozef Nagy. Privítal všetkých 

prítomných a oboznámil členov výboru s programom zasadnutia. Keďže k programu neboli 

žiadne pripomienky a návrhy, rokovalo sa podľa programu.

2. Prerokovanie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2019 

Predseda komisie Jozef Nagy oboznámil prítomných o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019 

a zdôraznil, že čerpanie bolo podľa plánu. Materiál je vypracovaný a predložený na 

prerokovanie MsZ v Šamoríne.

Výbor m.č. Mliečno odporúča materiál schváliť na MsZ.



Návrh na schválenie prevodu 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 prenájmu nehnuteľnosti v k.ú. Kráľovianky –

 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 prenájom predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne.

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti 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 ako odstavná plocha.

Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľnosti v k.ú. Mliečno - Alois Novotný 

Menovaný podal žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Mliečno. 

Výbor m.č. Mliečno odporúča odpredaj pozemku schváliť na MsZ v Šamoríne.

Žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľností v k.ú.  Mliečno – Miriam Ozsvaldová

Menovaná žiada o odkúpenie časti pozemku 244/1 v k.ú. Mliečno, ktorý susedí s jej 

pozemkom. Časť pozemku cca 60m2 by využila na vytvorenie predzáhradky.

Výbor m.č. Mliečno po posúdení odporúča uskutočniť miestne šetrenie.

3. Rôzne

Jozef Nagy predseda výboru informoval členov o prebiehajúcich prácach v letných 

mesiacoch v m.č. Mliečne.

4.  Záver

Po vyčerpaní programu predseda výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

  

V Mliečne 16.09.2019

 Zapísala: Mária Óvári


