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Materiál na rokovanie 

28. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 09.12.2021 

 
  

  

Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR resp. v  správe 

Slovenského pozemkového fondu  

 

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 pozemkom odporúča odkúpenie nehnuteľnosti 

predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne  

komisia finančná a správa majetku dňa 01.12.2021 

- komisia odporúča odkúpenie nehnuteľnosti a zároveň zahájiť 

rokovania vo veci majetkoprávneho usporiadania pozemkov 

Dôvodová správa: 

Na území mesta Šamorín resp. pod objektami školských a predškolských zariadení sú 

evidované nehnuteľnosti – pozemky majetkoprávne neusporiadané, ktorých vlastníkom podľa 

evidencie KN je Slovenská republika a neznámi vlastníci, ktoré  spravuje Slovenský pozemkový 

fond. 

Za účelom vysporiadania majetkoprávnych vzťahov v areáli Základnej školy Mateja Bela na 

Kláštornej 4  v Šamoríne Mesto Šamorín oslovilo SPF na dodatočné majetkoprávne usporiadanie 

nehnuteľností z dôvodu zabezpečenia prípravných a realizačných prác rekonštrukcie a prístavby 

objektu  ZŠ. 

Na základe písomného vyjadrenia Regionálneho odboru SPF Dunajská Streda nevyhnutným 

podkladom a prílohou žiadosti je výpis z uznesenia MsZ v Šamoríne o dodatočnom 

majetkoprávnom usporiadaní pozemkov formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na dotknuté 

nehnuteľnosti v areáli ZŠ v katastrálnom území Šamorín, vedených na LV č. 3413.    

 



Materiál na rokovanie  

  
 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021 prerokovalo návrh na 

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového 

fondu, ktoré sú v situované v oplotenom areáli ZŠ Mateja Bela v Šamoríne pre účely 

vydokladovania vlastníctva stavbou dotknutých pozemkov rámci zabezpečenia prípravných 

a realizačných prác prestavby a rekonštrukcie objektu ZŠ a 

A/ Schvaľuje 

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov registra „E“ vo vlastníctve SR v správe Slovenského 

pozemkového fondu formou uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok stanovených SPF 

v nasledovnom rozsahu: 

- parc.č. 103    o výmere   442m2 ako záhrada                  k.ú. Šamorín LV č. 3413 

- parc.č. 697    o výmere   182m2 ako záhrada                  k.ú. Šamorín LV č. 3413 

- parc.č. 698    o výmere   340m2 ako zastavaná plocha   k.ú. Šamorín LV č. 3413 

- parc.č. 182    o výmere   312m2 ako záhrada                  k.ú. Šamorín LV č. 3413 

- parc.č. 111/6 o výmere     24m2 ako záhrada                  k.ú. Šamorín LV č. 3432 

- parc.č. 111/1 o výmere       7m2 ako záhrada                  k.ú. Šamorín LV č. 3434 

- parc.č. 107    o výmere       8m2 ako zastavaná plocha   k.ú. Šamorín LV č. 3428  
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