
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

15. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 25.06.2020 

  

Návrh na schválenie   

a) čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnostiam 

b) zriadenia vecného bremena 

na pozemky v k.ú. Šamorín - Jakušíková Edita, Ing. Simon 

Peter, Mesto 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 21.05.2020 

- komisia po opätovnom prehodnotení podania odporučila 

žiadosti vyhovieť a vyžiadať vypracovanie  návrhu zmluvy 

právnym zástupcom mesta 

komisia finančná a správy majetku dňa 15.06.2020 

- komisia po posúdení podania odporúča predložiť materiál na 

schválenie MsZ v Šamoríne     

Dôvodová správa: 

  

     Edita Jakušíková bytom Ružová 14, 931 01 Šamorín a Ing. Peter Simon bytom Senecká 9, 

931 01 Šamorín ako podieloví spoluvlastníci pozemkov v k.ú. Šamorín, podaním zo dňa 

21.01.2020 požiadali o vydanie súhlasného stanoviska k usporiadaniu spoluvlastníckych 

podielov k pozemkom registra „C“ parc.č. 37/17, 38/12 a 40/5 v k.ú. Šamorín vedených na 

LV č. 1468 v rovnakom podiele 1/6-ín žiadateľov a v podiele 2/3-ín Mesta Šamorín, formou 

čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva v súlade s vypracovaným geometrickým 

plánom pre účely tohto úkonu s minimálnou odchýlkou výmery podielov pozemkov  bez 

finančného vyrovnania a následne zriadením vecného bremena in rem.  

 

     Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok toho času je 

pre mesto prebytočný a je dlhodobo nevyužívaný. Na základe preskúmania podania dôvodom 

na uskutočnenie usporiadania pozemku formou čiastočného zrušenia spoluvlastníckeho 

podielu  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov a v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015. 
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Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní 

návrhu:  

-     na čiastočné zrušenie podielového spoluvlastníctva 

-    zriadenie vecného bremena  

na pozemky registra „C“ v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 1468 pod parc.č. 

37/17 o celkovej výmere 322m2 ako ostatná plocha, parc.č. 38/12 o celkovej výmere 

11118m2 ako trvalý trávny porast a parc.č. 40/5 o celkovej výmere 583m2 ako trvalý trávny 

porast rozdelené geometrickým plánom č. 36242624-71/2020 na novovytvorené pozemky   

Schvaľuje 

 

A/ čiastočné zrušenie podielového spoluvlastníctva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 

1468 a zápis podielového spoluvlastníctva na novovytvorené pozemky: 

 

parc.č. 37/50    o výmere     264m2 ako ostatná plocha 

parc.č. 38/42    o výmere   3260m2 ako trvalý trávny porast 

parc.č. 40/12    o výmere     483m2 ako trvalý trávny porast 

v prospech Edity Jakušíkovej a Ing. Petra Simona s podielmi po ½-ine 

 

parc.č. 37/17    o výmere       58m2 ako ostatná plocha 

parc.č. 38/12    o výmere   7858m2 ako trvalý trávny porast 

parc.č. 40/5      o výmere     100m2 ako trvalý trávny 

v prospech Mesta Šamorín s podielom 1/1 

 

B/ zriadenie vecného bremena na právo prechodu, prejazdu osobnými, nákladnými 

a inými motorovými i nemotorovými vozidlami bez obmedzenia, v práve kladenia, 

uloženia a opravy vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky, výstavby a užívania 

ciest, miestnych a účelových komunikácii a chodníkov cez novovytvorené pozemky: 

parc.č. 37/17     o výmere       58m2 ako ostatná plocha 

parc.č. 38/12     o výmere   7858m2 ako trvalý trávny porast 

parc.č. 40/5       o výmere     100m2 ako trvalý trávny porast 

povinným, Mestom Šamorín 

 

v prospech každodobého vlastníka novovytvorených pozemkov 

parc.č. 37/50     o výmere     264m2 ako ostatná plocha 

parc.č. 38/42     o výmere   3260m2 ako trvalý trávny porast 

parc.č. 40/12     o výmere     483m2 ako trvalý trávny porast 

oprávnených, Edita Jakušíková, Ing. Peter Simon 

 

- bezodplatne 

  

- na dobu neurčitú 




