
 1

  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 10/2008 

               Uznesenia prijaté dňa 01.04.2008 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
01.04.2008 zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, PhDr. László Végh 
a Robert Keresztes. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

01.04.2008 schválilo program rokovania s nasledovnou úpravou: 
1) vypustil sa programový bod č. 2 – Návrh VZN č. 1/2008 
2) do programu sa zaradil ako bod č. 2 – Návrh II. zmeny rozpočtu mesta 

Šamorín na rok 2008 
3) v bode Rôzne:  

- Informácia o vykonanej kontrole Správou finančnej kontroly 
- Informácia o pripravovanej brigáde na území mesta 
 

 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

01.04.2008  prerokovalo „Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Šamorín na rok 2008“ a 
 
a) schválilo II. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2008 nasledovne: 
      bežné príjmy        184.937 tis. Sk    bežné výdavky 184.937 tis. Sk 
      kapitál. príjmy        130.293 tis. Sk    kapitál. výdavky 159.811 tis. Sk 
     finanč. operácie príjem     34.369 tis. Sk     finanč. operácie výdav.  4.851 tis. Sk 
 
b) uložilo MsÚ II. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2008  vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

      Termín:    do 03.04.2008 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

01.04.2008  prerokovalo a schválilo  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 

opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej 
školy Dunajská ulica v Šamoríne“, ktorý je realizovaný pre „Materská škola – Óvoda 
Dunajská 33, Šamorín“. Projekt bol vypracovaný v súlade s plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Šamorín. Finančné krytie je predbežne zabezpečené 
v kapitálovom rozpočte mesta Šamorín, riadok č. 34 v položke 717003/03 s názvom 
MŠ Dunajská v celkovej výške 18.000.000,- Sk  
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Skutočná výška projektu podľa verejného obstarávania  
(100 %)         17.908.766,90 Sk 
Výška žiadanej NFP (95 %) z celkových oprávnených 
výdavkov        17.013.328,-   Sk 
Financovanie projektu (5 %) z celkových oprávnených 
výdavkov – z vlastných zdrojov         895.438,90 Sk 

b) zabezpečenie realizácie projektu po podpísaní zmluvy o NFP. 
 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

01.04.2008  prerokovalo a schválilo  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 

opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej 
školy Gazdovský rad v Šamoríne“, ktorý je realizovaný pre „Materská škola 
Gazdovský rad 37, Šamorín“. Projekt bol vypracovaný v súlade s plánom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín. Finančné krytie je 
zabezpečené v kapitálovom rozpočte mesta Šamorín, riadok č. 34 v položke 
0911/717003 s názvom MŠ Gazdovský rad v celkovej výške 12.400.000,- Sk  

Skutočná hodnota projektu podľa verejného obstarávania    
(100 %)          12.342.585,40 Sk 
Výška žiadanej NFP (95 %) z celkových oprávnených 
výdavkov                  11.725.456,-   Sk 
Financovanie projektu (5 %) z celkových oprávnených 
výdavkov – z vlastných zdrojov                         617.129,40 Sk 

b) zabezpečenie realizácie projektu po podpísaní zmluvy o NFP. 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

01.04.2008  vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o následnej finančnej 
kontrole Správy finančnej kontroly na použitie finančných prostriedkov z účelových 
dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu za roky 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006. 
  
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
  prednosta úradu           primátor mesta 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  Mgr. Gabriel Bárdos ........................................ 
 
               Vojtech Kovács ........................................ 

 
 

Zapísala návrhová komisia v zložení: 
           Jozef Nagy      ........................................ 
 PhDr. László Végh 
           Robert Keresztes 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 01.04.2008  
čiastka 10/2008/ 

 


