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Materiál na rokovanie 

28. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 09.12.2021 

 
 

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k.ú. Šamorín – Hala 

s.r.o. 

 

Predkladá: Orosz Csaba, 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  30.11.2021 

- komisia z dôvodu nevyhnutnosti usporiadania majetkoprávneho 

vzťahu k pozemku odporúča odkúpenie nehnuteľnosti predložiť 

na schválenie MsZ v Šamoríne  

komisia finančná a správa majetku dňa 01.12.2021 

- komisia odporúča odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo 

výške 1,-  Eur/m2 

Dôvodová správa: 

Mesto Šamorín – investor stavby „Úprava križovatky ul. Bratislavská – Kasárenská, Šamorín“ 

podľa projektovej dokumentácie vyhotoviteľa ARGUS DS, s.r.o. so sídlom Dolný Šianec 1, 911 

01  Trenčín, zabezpečilo realizáciu stavby. 

     Po ukončení v rámci kolaudácie diela bolo vyhotovené geometrické zameranie skutkového 

stavu, v rámci čoho boli oslovení vlastníci stavbou dotknutých pozemkov o doriešenie 

majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam. 

Na základe geometrického plánu č. 1214/2021 na oddelenie pozemkov bolo zahájené 

rokovanie s vlastníkom dotknutých pozemkov – fy. HALA s.r.o., ktorej pozemky sú zastavané 

stavbou. Na základe návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bola dohoda o odkúpení pozemkov 

Mestom Šamorín, za kúpnu cenu vo výške 1,- Eur. 

V zmysle uvedeného predkladáme na schválenie návrh na schválenie odkúpenia  

nehnuteľnosti  v súlade s § 6 VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 

o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín   

Návrh uznesenia: 



Materiál na rokovanie  

  
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021 po prerokovaní 

návrhu na odkúpenie stavbou  „Úprava križovatky ul. Bratislavská – Kasárenská, Šamorín“ 

dotknutých nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín z dôvodu majetkoprávneho 

usporiadania pozemkov a  

A/ Schvaľuje 

odkúpenie novovytvorených nehnuteľností registra „C“:  

- parc.č. 37/59 o výmere 22m2 ako ostatná plocha 

- parc.č. 49/10 o výmere 19m2 ako ostatná plocha 

vedených na LV č. 2637 vo výlučnom vlastníctve HALA, s.r.o. Šamorín 

- za kúpnu cenu vo výške 1,- Eur 

- Mestom Šamorín 
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
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