Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne, čiastka 11/2012
Uznesenia prijaté dňa 26.01.2012

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: František Pethő, Zoltán Faragó a PhDr. László
Végh.
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne o materiál:
Návrh na vstup Mesta Šamorín, ako člena do oblastnej organizácie
cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz.
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora
mesta.
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo "Kontrolu plnenia uznesení" a
A) vzalo na vedomie predloženú správu
B) schválilo splnenie uznesení číslo:
2/IV./C/1; 4/XV./2); 4/XVI./2); 4/XVII./2); 6/IX./3); 8/V./B); 8/VI./B); 8/VII./b);
8/VIII./b); 8/IX./b); 8/X./B); 8/XI./B); 8/XII./B); 8/XIII./B); 8/XX./c); 10/IV./b);
10/V./b); 10/VI./b); 10/VII./b); 10/VIII./b); 10/IX./b)
C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:
18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 5/VI./b);
6/IX./4); 6/XVII./b); 8/XIX./B)

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
vzalo na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta
Šamorín na roky 2012, 2013 a 2014“.

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Šamorín na roky
2012 – 2014“ a
A) schválilo návrh programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2012
B) vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta
Šamorín na roky 2013 – 2014
C) poverilo primátora mesta rokovaním
poskytnutia prípadného investičného úveru

s bankami

o podmienkach

D) uložilo MsÚ
1) na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov
vytvoriť 5 %-nú rezervu pri bežných výdavkoch (mimo
zazmluvnených položiek), zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj
mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrťroku 2012,
resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka
Termín:
do odvolania
Zodpovední:
vedúci kapitol
riaditelia rozpočtových organizácií
2) viacročný programový rozpočet mesta na roky 2012 – 2014 vyhlásiť
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na
internetovej stránke mesta
Termín:
do 31.01.2012
Zodpovedný.
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo predloženú pozmenenú overovaciu architektonickú štúdiu ako prílohu
č. 1 Dodatku k zmluve o spoločnom postupe pri realizácii športovo rekreačného
areálu na území mesta Šamorín, ako aj
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu športovo
– rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod
AquaArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod
HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti s právom stavby Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod Bioplynovou
stanicou
uzatvorené medzi zmluvnými stranami: Mesto Šamorín a ISTROKAPITÁL
SLOVENSKO a.s. a

A) schválilo
- predloženú overovaciu architektonickú štúdiu spracovanú s A2 STUDIO
s.r.o. pre investora ISTROKAPITAL SLOVENSKO a.s., Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava ako prílohu č. 1 Dodatku k Zmluve
o spoločnom postupe pri realizácii športovo rekreačného areálu na území
mesta Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu
športovo – rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom
pod AquaArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom
pod HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nehnuteľnosti s právom stavby
Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod Bioplynovou
stanicou
B) poverilo primátora mesta:
1. vydať kladné stanovisko mesta k územnému konaniu na projekt
AquaAréna spracovaného s projekčnou kanceláriou A2 STUDIO s.r.o.
v decembri 2011, kde predložený projekt je v plnom rozsahu v súlade
s prílohou č. 1 Zmluvy o spoločnom postupe
2. podpísaním Dodatkov k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii
športovo rekreačného areálu na území Mesta Šamorín v rozsahu:
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu
športovo – rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k
pozemkom pod AquaArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
k pozemkom pod HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti s právom stavby
Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod
Bioplynovou stanicou.

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh zámeru mesta Šamorín vo veci prevodu nehnuteľného majetku
mesta“ a
A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta,
a to pozemku registra „C“ parc. č. 2211/8 o výmere 19 m2 ako zastavané
plochy a nádvoria vedený príslušným Katastrálnym úradom v Trnave,
Správou katastra v DS na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Šamorín, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.,
zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia za kúpnu cenu vo výške 71,- €/m2
pre žiadateľa:
Lucia Ferenčíková, bytom Hlavná 34, 931 01 Šamorín
B) poverilo prednostu MsÚ zverejniť schválený zámer mesta najmenej 15
dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín v súlade s § 9a
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh zámeru Mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu
pozemku“ pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku
zastavanom bytovým domom, a to pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej
výmere 388 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie vedený v podielovom
spoluvlastníctve Mesta Šamorín na LV č. 3904 a
a) schválilo zámer Mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu
pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti spoluvlastníckeho
podielu priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na pozemku
registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 3904 v podielovom
spoluvlastníctve Mesta Šamorín za kúpnu cenu stanovenú predpisom
Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a zákona č. 182/1993 Z. z. pre
žiadateľa:
Ing. Andrea Szöllősová, bytom Strelecká 1245/7, 931 01 Šamorín
formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 písmena a) zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo
pozemku podľa osobitného prepisu za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2
b) poverilo prednostu MsÚ zverejniť schválený zámer mesta najmenej 15
dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín v súlade s § 9a
ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh zámeru na prenájom nebytového priestoru v budove Polikliniky
v Šamoríne“ a
a) schválilo zámer na prenájom nebytového priestoru o výmere 27 m2,
nachádzajúceho sa na prízemí v budove Polikliniky, na Školskej u. č. 33/A
v Šamoríne (bývalý sklad údržby, šatňa, sociálne zariadenie) vo vlastníctve
Mesta Šamorín a v správe MPBH Šamorín s.r.o. pre žiadateľku:
Monika Nagyová, bytom Vŕbová ul. č. 12, 931 01 Šamorín
pre účely BEMER terapie s liečebnou kabínou MOFETTA (suchý kúpeľ
CO2) s ročným nájmom vo výške 44,50 €/m2 + režijné náklady, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 22
písm. d) a h) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 2/2011
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
b) poverilo prednostu MsÚ zverejniť schválený zámer najmenej 15 dní pred
schvaľovaním samotného prenájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke Mesta Šamorín.
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ
v Šamoríne v roku 2012“ ktorý schválilo v predloženom rozsahu.
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh na schválenie vstupu mesta Šamorín do oblastnej organizácie
cestovného ruchu“ a schválilo vstup mesta Šamorín a ako člena do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz s ročným členským
príspevkom 10.000,- € (slovom: desaťtisíc Eur).
Ing. Ervin Sármány
prednosta úradu
Overovatelia:

Gabriel Bárdos
primátor mesta
Ing. Tibor Pogány

........................................

Mgr. Kristián Forgách

........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
František Pethő
Zoltán Faragó
PhDr. László Végh.

........................................

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 26.01.2012
čiastka 11/2012/VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Šamorín na roky
2012 – 2014“ a
A) schválilo návrh programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2012
B) vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta
Šamorín na roky 2013 – 2014
C) poverilo primátora mesta rokovaním s bankami o podmienkach
poskytnutia prípadného investičného úveru
D) uložilo MsÚ
1) na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov
vytvoriť 5 %-nú rezervu pri bežných výdavkoch (mimo
zazmluvnených položiek), zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj
mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrťroku 2012,
resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka
Termín:
do odvolania
Zodpovední:
vedúci kapitol
riaditelia rozpočtových organizácií
2) viacročný programový rozpočet mesta na roky 2012 – 2014 vyhlásiť
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na
internetovej stránke mesta
Termín:
do 31.01.2012
Zodpovedný.
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
V Šamoríne, 07.02.2012
Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 26.01.2012
čiastka 11/2012/VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo predloženú pozmenenú overovaciu architektonickú štúdiu ako prílohu
č. 1 Dodatku k zmluve o spoločnom postupe pri realizácii športovo rekreačného
areálu na území mesta Šamorín, ako aj
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu športovo
– rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod
AquaArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod
HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti s právom stavby Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod Bioplynovou
stanicou
uzatvorené medzi zmluvnými stranami: Mesto Šamorín a ISTROKAPITÁL
SLOVENSKO a.s. a
B) schválilo
- predloženú overovaciu architektonickú štúdiu spracovanú s A2 STUDIO
s.r.o. pre investora ISTROKAPITAL SLOVENSKO a.s., Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava ako prílohu č. 1 Dodatku k Zmluve
o spoločnom postupe pri realizácii športovo rekreačného areálu na území
mesta Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu
športovo – rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom
pod AquaArénou

- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom
pod HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nehnuteľnosti s právom stavby
Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod Bioplynovou
stanicou
B) poverilo primátora mesta:
1. vydať kladné stanovisko mesta k územnému konaniu na projekt
AquaAréna spracovaného s projekčnou kanceláriou A2 STUDIO s.r.o.
v decembri 2011, kde predložený projekt je v plnom rozsahu v súlade
s prílohou č. 1 Zmluvy o spoločnom postupe
2. podpísaním Dodatkov k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii
športovo rekreačného areálu na území Mesta Šamorín v rozsahu:
- Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu
športovo – rekreačného areálu v meste Šamorín
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k
pozemkom pod AquaArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
k pozemkom pod HipoArénou
- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti s právom stavby
Lesoparku
- Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
novovyčlenenú parcelu
- Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod
Bioplynovou stanicou.

V Šamoríne, 07.02.2012

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 26.01.2012
čiastka 11/2012/XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
prerokovalo „Návrh na schválenie vstupu mesta Šamorín do oblastnej organizácie
cestovného ruchu“ a schválilo vstup mesta Šamorín a ako člena do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz s ročným členským
príspevkom 10.000,- € (slovom: desaťtisíc Eur).

V Šamoríne, 09.02.2012

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

