
 

  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 13/2008 

              Uznesenia prijaté dňa 27.06.2008 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, RNDr. Ildikó Némethová, Peter 
Almásy. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôzne: 
- Návrh financovania kúpy budovy Polikliniky Šamorín s príslušenstvom  
- Vymenovanie riaditeľa MP BH Šamorín s.r.o. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti zástupcu primátora mesta. 
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Kontrolu plnenia uznesení" a 
A) vzalo na vedomie predloženú správu  
B) schválilo splnenie uznesení číslo:  

5/XIV./b); 7/XIII./b/2); 9/VI./C/1); 9/VI./C/2); 9/VI./C/3); 9/VIII./b); 9/IX./b); 
9/XI./b); 9/XV./b); 10/III./b); 11/IV./B); 11/V./b); 11/IX./b);  

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
 18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 5/XIII./b); 5/XV./b); 6/XV./c); 

7/VIII./b); 7/XIV./c/1) a 2); 9/IV./D; 9/XXIII./b/1); 9/XXIII./b/2); 9/XXIII./b/3); 
11/XII./b); 11/XIII./b); 11/XIV./b); 11/XV./b); 
 

 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo a schválilo VZN mesta Šamorín č. 4/2008 o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v meste Šamorín a časti mesta Šamorín – Čilistov, v k. ú. 
Šamorín a Čilistov, a to:  

Šamorínska ulica – Somorjai utca 
Labutia ulica – Hattyú utca 
Ulica Pri hrádzi – Töltés menti utca 
Úzka ulica – Szűk utca 
Lipová ulica – Hársfa utca 
Dubová ulica – Tölgyfa utca 



 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín za rok 
2007“, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve 
mesta Šamorín“, a to:  

parc. č.   86/14  o výmere  6675 m2  ako orná pôda 
parc. č.   86/13  o výmere  3219 m2  ako orná pôda 
parc. č.   86/12  o výmere  3295 m2  ako orná pôda 
parc. č. 120/15 o výmere     13200 m2 ako orná pôda 
parc. č. 120/13 o výmere  7467 m2 ako orná pôda 
parc. č. 120/12 o výmere     10495 m2 ako orná pôda 
parc. č. 120/10 o výmere 4622 m2 ako orná pôda 
parc. č. 120/9 o výmere     17570 m2 ako orná pôda 

v katastrálnom území Kraľovianky, o celkovej výmere 66.543 m2 za účelom 
pestovania okrasných drevín, so záujmom o dlhodobý 15-ročný prenájom 
a schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo 
vlastníctve mesta Šamorín v extraviláne katastrálneho územia Kraľovianky o celkovej 
výmere 66.543 m2 za účelom pestovania okrasných drevín pre žiadateľa 
 
 VRBA s.r.o., Bernolákovská 79, 900 28  Ivánka pri Dunaji 
 
s výškou nájomného 4.000,-. Sk/ha/rok na dobu určitú – na 5 rokov s prednostným 
právom predĺženia doby nájmu. 

 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom 
nehnuteľností“ – pozemku parc. č. 203 o výmere 350 m2 ako záhrada v katastrálnom 
území Šamorín na Krížnej ulici s využitím na záhradkárske účely, po písomnom 
ukončení nájmu s predchádzajúcim nájomníkom a schválilo uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 203 o výmere 350 m2 ako 
záhrada s využitím na záhradkárske účely na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 
mesiacov so žiadateľom: 

 
Eugen Mészáros, bytom Hlavná 4, 931 01  Šamorín 
 

s výškou nájomného 2,- Sk/m2/rok. 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti“ – pozemku parc. č. 
503 o celkovej výmere 1083 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 80 m2 
v katastrálnom území Mliečno, vedeného na LV č 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín 
a schválilo prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 503 o celkovej výmere 
1083 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 80 m2 v katastrálnom území 
Mliečno, vedeného na LV č 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín, pre žiadateľa 

 
Gabriel Radič, bytom Mliečno 421, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 2,- Sk/m2/rok. 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku“ parc. č. 2631/1 
o celkovej výmere 21.048 m2 ako ostatná plocha v intraviláne katastrálneho územia 
Šamorín, vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej 
Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín o veľkosti cca 20 m2 a schválilo 
odpredaj nehnuteľnosti po vyhotovení geometrického plánu pre žiadateľku: 

 
Brigita Hegyiová, bytom Gazdovský rad 29, 931 01  Šamorín 
 

za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 2.500,- Sk/m2. 
 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne, čiastky 21/2005/XIX. 
zo dňa 26.05.2005“ na odpredaj pozemku parc. č. 3072/1 v  k. ú. Šamorín za kúpnu 
cenu vo výške 2.020,- Sk/m2 a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne, čiastku 
21/2005/XIX. zo dňa 26.05.2005 na odpredaj pozemku parc. č. 3072/1 v k. ú. 
Šamorín za kúpnu cenu vo výške 2.020,- Sk/m2. 

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľnosti“ – pozemku parc. č. 3072/1 o výmere 
32 m2 ako ostatná plocha v intraviláne katastrálneho územia Šamorín vedený na LV 
č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku 
parc. č. 3072/1 o výmere 32 m2 ako ostatná plocha v intraviláne k. ú. Šamorín, 
vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre žiadateľku: 

  
 Ildikó Juríková, bytom Kasárenská 25, 931 01  Šamorín 

 
za kúpnu cenu vo výške 500,- Sk/m2. 

 
 
 



 

XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na určenie odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 3059/2 o celkovej 
výmere 26 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín formou verejnej 
obchodnej súťaže a schválilo odpredaj novovytvorenej nehnuteľnosti parc. č. 3059/2 
o výmere cca 26 m2 formou verejnej obchodnej súťaže s minimálnou ponukovou 
cenou určenou vo vyhlásení vo výške 500,- Sk/m2. 

 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na odpredaj nehnuteľnosti“ – pozemku na realizáciu výstavby 
športovej haly ZÁPASNÍK pre zápasnícky klub Gladiátor na pozemkoch parc. č. 
2589/3 o výmere 410 m2 a novovytvorenom pozemku parc. č. 2589/20 o výmere 388 
m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín, vedených príslušným 
katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo 
vlastníctve Mesta Šamorín a  

a) schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na realizáciu výstavby 
športovej haly ZÁPASNÍK pre zápasnícky klub Gladiátor na pozemkoch 
parc. č. 2589/3 o výmere 410 m2 a novovytvorenom pozemku parc. č. 
2589/20 o výmere 388 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území 
Šamorín, vedených príslušným katastrálnym úradom v Trnave, Správou 
katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľa: 
 Zoltán Szeiler a manželka Mária, bytom Mliečno 72, 931 01  Šamorín 
priamym odpredajom za kúpnu cenu vo výške 1.001.490,- Sk 

 
b) uložilo MsÚ uviesť do kúpnej zmluvy podmienky zhodné s podmienkami 

ako pri predaji budovy, ktorá sa nachádza na vyššie uvedenom pozemku. 
 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh Zámennej zmluvy“ vypracovaný na zámenu nehnuteľností 
v areáli bývalého Plemenárskeho podniku š.p.   v katastrálnom území Šamorín 
a schválilo uzatvorenie Zámennej zmluvy podľa predloženého návrhu medzi 
zmluvnými stranami: 

1. Mesto Šamorín 
2. PEGASUS  MONARCH  SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh zastavovacej štúdie ´Okolie reštaurácie Žitný ostrov´ za 
Hotelovou akadémiou v Šamoríne“ a postup pri vytvorení stavebných parciel 
v predmetnej lokalite a schválilo zastavovaciu štúdiu „Okolie reštaurácie Žitný 
ostrov“ spracovanú Ing. arch. Pavlom Bodóom, Kvetoslavov 57 a postup pri vytvorení 
stavebných parciel v lokalite za Hotelovou akadémiou v Šamoríne. 

 
 



 

XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie uzatvorenia ´Zmluvy o zriadení vecného 
bremena´“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“  na 
umiestnenie oceľového prístrešku pre smetné kontajnery na novovytvorenom 
pozemku parc. č. 2251/36 o výmere 49 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území 
Šamorín vedený na LV č. 870 vo vlastníctve mesta Šamorín, medzi zmluvnými 
stranami: 

1. Mesto Šamorín ako povinná osoba 
2. BTC Company, s.r.o., Bratislavská cesta 1941, 931 01  Šamorín 
 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta 
Šamorín“ a 

a) vyhlásilo v súlade s § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení  21.08.2008 za deň konania voľby hlavného 
kontrolóra mesta Šamorín 

b) určilo nasledovné požiadavky pre kandidáta na funkciu hlavného 
kontrolóra: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, smer ekonomický 
- prax minimálne 10 rokov v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve, 

prípadne v štátnej správe 
- bezúhonnosť 

c) ustanovilo voľbu hlavného kontrolóra verejným hlasovaním 
d) uložilo prednostovi MsÚ v Šamoríne zverejniť deň konania voľby 

hlavného kontrolóra v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úradnej 
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým. 

  
Náležitosti prihlášky: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
- motivačný list 
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 

o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej 

praxe 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 

diplome a v životopise 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom 

rozsahu 
- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR 
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie verejnej služby 
- písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti 

so žiadosťou o zaradenie do výberového konania bude mestský úrad 
spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov 

 
Dátum podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi: do 31.07.2008. 



 

XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo „Návrh na prevod finančných prostriedkov mesta Šamorín dlhodobo 
uložených v MP BH Šamorín s.r.o.“ za účelom financovania kúpy Polikliniky 
v Šamoríne s  príslušenstvom a  schválilo prevod finančných prostriedkov mesta 
dlhodobo uložených v MP BH Šamorín s.r.o., a to čiastku 19.000.000,- Sk na účet 
Mesta Šamorín za účelom financovania kúpy Polikliniky Šamorín s príslušenstvom. 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo „Návrh primátora mesta na vymenovanie Ondreja Szitása za riaditeľa 
MP BH Šamorín s.r.o.“ na obdobie 4 rokov a schválilo menovanie Ondreja Szitása 
za riaditeľa MP BH Šamorín s.r.o. na obdobie od 01.07.2008 do 30.06.2012. 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Mgr. Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu            zástupca primátora mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  István Bittera    ................................................... 
 
 
 
   Eva Kissová    ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Ing.     Imrich Tóth     ................................................... 
 RNDr. Ildikó Némethová 
            Peter Almásy 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/ XVII. 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na schválenie uzatvorenia ´Zmluvy o zriadení vecného 

bremena´“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“  na 

umiestnenie oceľového prístrešku pre smetné kontajnery na novovytvorenom 

pozemku parc. č. 2251/36 o výmere 49 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území 

Šamorín vedený na LV č. 870 vo vlastníctve mesta Šamorín, medzi zmluvnými 

stranami: 

1. Mesto Šamorín ako povinná osoba 

2. BTC Company, s.r.o., Bratislavská cesta 1941, 931 01  Šamorín 

 
 
V Šamoríne, 02.07.2008 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/V. 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo a schválilo VZN mesta Šamorín č. 4/2008 o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v meste Šamorín a časti mesta Šamorín – Čilistov, v k. ú. 

Šamorín a Čilistov, a to:  

Šamorínska ulica – Somorjai utca 

Labutia ulica – Hattyú utca 

Ulica Pri hrádzi – Töltés menti utca 

Úzka ulica – Szűk utca 

Lipová ulica – Hársfa utca 

Dubová ulica – Tölgyfa utca 

 
 
V Šamoríne, 02.07.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/XV. 

 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh Zámennej zmluvy“ vypracovaný na zámenu nehnuteľností 

v areáli bývalého Plemenárskeho podniku š.p.   v katastrálnom území Šamorín 

a schválilo uzatvorenie Zámennej zmluvy podľa predloženého návrhu medzi 

zmluvnými stranami: 

1. Mesto Šamorín 

2. PEGASUS  MONARCH  SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
 
 
V Šamoríne, 02.07.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/XIV. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2008  

prerokovalo "Návrh na odpredaj nehnuteľnosti“ – pozemku na realizáciu výstavby 
športovej haly ZÁPASNÍK pre zápasnícky klub Gladiátor na pozemkoch parc. č. 
2589/3 o výmere 410 m2 a novovytvorenom pozemku parc. č. 2589/20 o výmere 388 
m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín, vedených príslušným 
katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo 
vlastníctve Mesta Šamorín a  

 
a) schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na realizáciu výstavby 

športovej haly ZÁPASNÍK pre zápasnícky klub Gladiátor na pozemkoch 
parc. č. 2589/3 o výmere 410 m2 a novovytvorenom pozemku parc. č. 
2589/20 o výmere 388 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území 
Šamorín, vedených príslušným katastrálnym úradom v Trnave, Správou 
katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľa: 

 
 Zoltán Szeiler a manželka Mária, bytom Mliečno 72, 931 01  Šamorín 
 
priamym odpredajom za kúpnu cenu vo výške 1.001.490,- Sk 

 
b) uložilo MsÚ uviesť do kúpnej zmluvy podmienky zhodné s podmienkami 

ako pri predaji budovy, ktorá sa nachádza na vyššie uvedenom pozemku. 
 
 
V Šamoríne, 02.07.2008 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/ 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 27.06.2008  
čiastka 13/2008/ 


