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Materiál na rokovanie 

23. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 24.06.2021 

 
 

Návrh na schválenie odkúpenia stavby „Prístupová komunikácia“  

v k.ú. Šamorín – Bala park  spol. s r.o. 

 

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 03.06.2021 

- komisia po prehodnotení podania odporúča odkúpenie  

stavebných objektov do vlastníctva Mesta Šamorín predložiť na 

schválenie MsZ v Šamoríne 

Dôvodová správa: 

     V súvislosti s realizáciou a s kolaudáciou stavby „Obytný park BALA – etapa IV – SO301 – 

„Prístupová komunikácia“ a komunikácia v súvislosti s výstavbou III. etapy BALA park, SO – 06 

„Komunikácie a riešenie dopravy“, podaním zo dňa 05.05.2021 Bala park spol. s r.o. so sídlom 

Bratislavská cesta 1941 ako investor predmetných stavebných objektov oslovila Mesto Šamorín 

ako vlastníka pozemkov dotknutých stavbou o prevzatie stavebných objektov do vlastníctva za 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-Eur.  

Mesto Šamorín na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne nadobudne do 

vlastníctva vybudované stavby  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-Eur.  

     Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín v platnom znení o nadobúdaní vecí do 

vlastníctva mesta, nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským 

zastupiteľstvom.  

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 24.06.2021 po prerokovaní 

návrhu na schválenie odkúpenia skolaudovaných stavebných objektov v rámci stavby „Obytný 

park BALA – etapa IV – SO301 - „Prístupová komunikácia“ a komunikácia v súvislosti 

s výstavbou III. etapy Bala park, SO – 06 „Komunikácie a riešenie dopravy“ 

 



Materiál na rokovanie  

  
 

A/ Schvaľuje 

odkúpenie vybudovanej infraštruktúry, stavebných objektov 

- SO301 – Prístupová komunikácia 

- SO 06  – Komunikácie a riešenie dopravy 

na pozemkoch registra „C“ parc.č. 1921/233 a 1921/218 vedených na LV č. 870 vo 

vlastníctve Mesta Šamorín              

 

- Mestom Šamorín 

 

- za kúpnu cenu 1,- Eur 




