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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 13/2012 

              Uznesenia prijaté dňa 26.04.2012 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, PaedDr. Arpád Érsek, Ladislav 
Czafik. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
1) z programu rokovania vypustiť bod 6 – Návrh VZN č. 4/2012 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Šamorín 

2) v bode Rôzne sa prerokuje: 
- Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemkoch v k. ú. Šamorín v súvislosti s realizáciou 
výstavby 1 kV prípojky 

- Návrh na menovanie nového člena komisie cestovného ruchu 
a propagácie mesta 

- Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta a primátora 
mesta 

- Návrh na určenie platu primátora mesta 
 

 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora 
mesta. 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

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

5/VI./b); 8/XIX./B); 11/VI./D/2); 11/VII./B/1); 11/VII./B/2); 11/VIII./B); 
11/IX./b); 11/X./b); 12/IV./C/d); 12/VII./b); 12/VIII./b); 12/XI./B); 12/XII./B); 
12/XIII./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); 6/IX./4); 
6/XVII./b); 11/VI./D/1); 12/IV./C/a); 12/IV./C/b); 12/IV./C/c); 12/VI./b). 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 
za rok 2011 miestnej samosprávy Mesta Šamorín. 

 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 3/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
mesta Šamorín a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 3/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový 

poriadok pohrebísk na území mesta Šamorín s nasledovnými zmenami: 
- v § 2 sa doplní nový bod, ktorý znie: 
      3. Na účely tohto VZN: 

a) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, 
rozptylová lúka a vsypová lúka 

 b) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie 
- v § 3 doplniť bod 1 nasledovne: 
      ... prevádzkovateľa a správcu pohrebísk, ktorým je... 
- v § 11 doplniť bod 4a) nasledovne: 
     ... verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, ak ide ... 
 

b) uložilo prednostovi MsÚ schválené VZN č. 3/2012 zverejniť na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 
VII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta a schválilo prevod 
nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku registra „C“ v rozsahu veľkosti 
plánovanej prístavby ku kaplnke 2,10 x 3,50 m z parc. č. 450 o celkovej výmere 577 
m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území Mliečno vedený príslušným 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. za kúpnu cenu vo výške 1,- € pre žiadateľa:  

 
Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Šamorín 
Kláštorná č. 2, 931 01 Šamorín 

 
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa na prevod časti pozemku v prospech 

žiadateľa je skutočnosť, že odpredajom časti pozemku sa umožní realizácia 
prístavby ku kaplnke žiadateľom na priľahlej ploche okolo stavby, ktorá je v jeho 
výlučnom vlastníctve pri zohľadnení polohy a výmery záujmového pozemku. 
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VIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh na prenájom časti  nehnuteľného majetku mesta a schválilo 
prenájom časti  nehnuteľného majetku mesta v rozsahu cca 20 m2 z pozemku 
registra „C“ parc. č. 244/1 o celkovej výmere 5.174 m2 ako ostatné plochy 
v katastrálnom území Mliečno vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
účely umiestnenia panelovej garáže s výškou nájmu 49,79 €/rok pre žiadateľa: 
 
 Attila Csápai, bytom Spojná 7, 931 01 Šamorín 
  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 22 VZN Mesta Šamorín č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
 

Dôvodom prípadu osobitného zreteľa na prenájom časti verejného 
priestranstva v prospech žiadateľa je usporiadanie užívacieho vzťahu k nehnuteľnosti 
v súvislosti s umiestnením panelovej garáže na časti verejného priestranstva   pri 
zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia  záujmového pozemku. 

 
 
IX. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012  
prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva k nehnuteľnosti – 
pozemku registra „C“ parc. č. 1169 o výmere 383 m2 ako záhrada v katastrálnom 
území Šamorín na Pomlejskej ulici a  
 
 A) schválilo  zámer  mesta Šamorín na prevod nájomného práva na prenájom 
nehnuteľnosti  –  pozemku parc. č. 1169 o výmere 383 m2 ako záhrada   
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  o ktorom 
rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 22 VZN Mesta 
Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom mesta v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona  SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, pre žiadateľku: 
 
 Emília Danišová rod. Fejfárová, bytom Pažitná 10/973, 931 01 Šamorín  

 
s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 8/2011/XV. zo dňa 
15.11.2011 

 
 B)  poverilo prednostu mestského úradu 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. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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X. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh na určenie podmienok odpredaja nehnuteľností – bývalý areál 
žrebčinca v katastrálnom území Šamorín pre účely využitia na občiansku vybavenosť 
v katastrálnom území Šamorín, a to nehnuteľnosti: 
 parc. č. 3/2    o výmere 1 ha 49 á 64 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 3/4    o výmere 55 á 03 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 3/10  o výmere 2 á 31 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 15     o výmere 2 á 88 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 14     o výmere 2 á 00 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 11/1  o výmere 50 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 11/2  o výmere 1 á 53 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 12     o výmere 2 á 88 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
 parc. č. 13     o výmere 57 m2 
spolu 2 ha 17 á a 34 m2 
 
a stavby bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 
 11/1 – garáže 
 11/2 – garáže 
 12    – kôlňa na seno 
 13    – budova karantény 
 14    – sýpka na 30 vagónov 
 15    – kôlňa na seno  
a  
 A) schválilo odpredaj týchto nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže 
pri dodržaní nasledovných podmienok: 
 
 Pri obchodnej verejnej súťaži  uchádzači v rámci svojich ponúk budú musieť 
predložiť: 

- výšku ponúknutej ceny za 1 m2 nehnuteľnosti 
(minimálna výška ponúknutej ceny za 1 m2 má byť: 74,02 € - cena podľa 
platnej cenovej mapy mesta) 
- podrobný popis svojho investičného zámeru 
- architektonickú štúdiu spracovanú na stupni, z ktorej bude možné posúdiť 

stavebné riešenie investičného zámeru a ktorá bude záväzná pri ďalšom 
spracovaní dokumentácie 

 
 Závažnosť jednotlivých kritérií pri vyhodnocovaní ponúk bude nasledovná: 

- výška ponúknutej ceny     0 – 45 bodov 
- investičný zámer              0 – 35 bodov 
- architektonické riešenie   0 – 20 bodov 

 
 V zmysle obchodného zákonníka vyhodnocovacia komisia v prípade, ak ani 
jedna ponuka nespĺňa predstavy mesta, môže bez uvedenia dôvodu zrušiť vypísanú 
súťaž.                                              
 
 B) poverilo  

 1) primátora mesta vymenovaním komisie na vyhodnotenie ponúk 
2) prednostu mestského úradu vypísať VOS do termínu  15.05.2012. 
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XI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012  
prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta priamym odpredajom 
podľa § 15 a zámer dočasného užívania majetku mesta podľa § 20 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom mesta 
a prenájom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Z. z.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre účely využitia na výstavbu 
rodinného domu v katastrálnom území Mliečno a 
 
 A) schválilo  zámer na prevod majetku mesta priamym odpredajom 
a prenájom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Z. z.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 pre účely využitia na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Mliečno, 
a to pozemkov registra „C“:  

 
- parc. č. 580/2  o výmere   298 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870           
- parc. č. 580/3  o výmere   234 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870 

 
v celosti  o celkovej výmere 532 m2 za minimálnu kúpnu cenu stanovenú podľa 
osobitného predpisu (vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. vo výške 
65,06 €/m2 
 
 na prenájom pozemku mesta v katastrálnom území Mliečno  
 

- parc. č. 580/1 o výmere 27 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870 
 
za minimálnu výšku nájmu 0,07 €/m2/rok výlučne pre osobu, ktorá nadobudne do 
vlastníctva pozemky parc. č. 580/2 a 580/3. 
 
- Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 

30.06.2012 do 12.00 hodiny. 
- Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni MsÚ v Šamoríne alebo poštou 

na adresu: Mestský úrad v Šamoríne, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
- Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku 

v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom: „Zámer priameho predaja – 
NEOTVÁRAŤ“ 

- Cenová ponuka musí obsahovať:  
- označenie záujemcu 
- označenie nehnuteľnosti 
- výšku ponúknutej kúpnej ceny za 1m2 
- výšku ponúknutej kúpnej ceny celkovo za 532 m2 
- účel využitia nehnuteľností 

 
 B)  poverilo prednostu mestského úradu 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. 1 
písm. c) a ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
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XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru  zavedenia výberu poplatkov za 
parkovanie na území mesta Šamorín a  

a) schválilo zámer zavedenia výberu poplatkov za parkovanie na území 
mesta Šamorín 

b) poverilo MsÚ vypracovaním analýz, podmienok a spôsob výberu 
poplatkov za parkovanie na októbrové zasadnutie MsZ. 

 
 
XIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh zámeru prenájmu nehnuteľného majetku  mesta  -  Domu 
smútku v Šamoríne, vrátane prístupových ciest a Budovu poslednej rozlúčky 
Šamorín, časť Mliečno, vrátane prístupových ciest  spoločnosti AREA Šamorín s.r.o., 
so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín a  
 

A) schválilo  zámer mesta Šamorín na prenájom nasledovného 
nehnuteľného majetku  mesta: 

1)   Dom smútku   v Šamoríne, so súp. č. 2319, na pozemku parc. č. 
1931/2 o výmere 319 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Šamorín, vedený na LV č. 870, vrátane prístupových ciest  

2)  Budova poslednej rozlúčky Šamorín, časť Mliečno, ul. Vnútorná č. 2, 
so súp. č. 742, na pozemku parc. č. 669 o výmere 132 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Mliečno, vedený na LV 870,  
vrátane prístupových ciest   

        pre nájomcu   
 
 AREA Šamorín s.r.o. so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín   
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 22 písm. d)    
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní  s majetkom  mesta 
 
 B)  poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prenájmu mestským zastupiteľstvom 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín. 
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XIV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy  o zriadení vecného 
bremena“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou  stavby „Obytný súbor 13 RD pri ul. Jasná Šamorín“ na zriadenie 
a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení, ktorej súčasťou sú 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy vrátane stožiarov, 
transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby 
súvisiace a potrebné na ich prevádzku  na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve 
mesta Šamorín v zmysle vyhotovených geometrických plánov, a to: 
 

parc. č. 1439/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6.867 m2 
parc. č. 1499    - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5.290 m2 
parc. č. 1540    - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.844 m2 
parc.  č. 1601   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4.460 m2 
parc. č. 1719    - zastavaná plochy a nádvorie o výmere 5.023 m2 

v katastrálnom území Šamorín zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 870 ako 
pozemok registra „C“ 
 

parc. č. 214/3   - orná pôda o výmere 272 m2 
v katastrálnom území Mliečno zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 870 ako 
pozemky 
  
uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: 

 
Mesto Šamorín    -  ako povinná osoba 
 
ZSE Distribúcia, a.s.    - ako oprávnená osoba  
Čulenova 6        (investor stavby) 
816 47 Bratislava      

          
bezodplatne, na dobu neurčitú. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2012 a  

 
1) schválilo nasledovné prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport 

a mládež na rok 2012 
 

Organizácia/športový klub Transfer na rok 2012 
TJ Družstevník Mliečno 2 400.-€ 
Klub šermu Šamorín 11 420.-€ 
TJ KCK Šamorín 12 540.- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín 23 790.- € 
Tenis ŠTK Šamorín 5 000.- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR 11 200.- € 
ŠBK Šamorín 13 050.- € 
FK Šamorín 2 400.- € 
KYOKUSHIN karate klub 2 400.- € 
Stolnotenisový klub Šamorín 800.- € 
Spolu :  85 000.- € 
 
 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek. 
 
 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2012 
MO SRZ Šamorín (rybári) 400.- € 
LAURA – Združenie mladých  350.- € 
Mestský kynologický klub 200.- € 
ZŠ M. Korvína s VJM (Školské športové 
stredisko KCK) 

2000.- € 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín 1000.- € 
Mestský modelársky klub Šamorín 400.- € 
Spolu :  4 350.- € 
 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež. 

 
 
2) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 

hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2012 v pomere poskytnutých 
dotácií. 
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XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2012 a  
1) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2012 nasledovne: 

Výška dotácie pre kultúru na rok 2012: 19.000-, € 
                                                                                                          

 
 
2) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 

hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2012 v pomere poskytnutých 
dotácií. 

 
 

Por.č. Názov organizácie Požiadavka 
€ 

Návrh na 
schválenie 

€ 
1 ZO CSEMADOK   (4 projekty) 16 600 4 250 
2 ZO CSEMADOK  Mliečno  850     850 
3 MO Matice slovenskej  3 000 1 500 
4 Harmonia Classica  800    600 
5 GANDHI OZ Rómov  500   500 
6 IMMORTAL OZ 1 000 1 000 
7 Chrám.spev. Zbor Sancta Maria  2 361    800 
8 Spol. At Home Gallery        (2 projekty) 9 700 3 000 

9 
RZ pri ZUŠ Š. Németha - Šamorínskeho (3 
projekty) 2 200 1 000 

10 Somorja és vidéke Kulturális Társulat  800    300 
11 Reformovaná kresťanská cirkev 2 000 500 
12 DUNART.com2 - Mayer Éva 8 000 2 000 
13 Prvosienka – detský tanečný  súbor - 800 
14 Mgr. Judita Kaššovicová  (2 projekty) 3 050   800 
15 OZ Deja vu club – Letný festival 1 800 600 
16 Rómeó vérzik zenekar 600 500 
17 OZ Euregio - Ginzeryová 1 800 - 
18 Jaroslav Roček 200 - 
19 VITA HUMANA – Paed.Dr.Bándy  2 000 - 
20 Ain Karim – Deň rodiny 600 - 
  SPOLU 57 861 19 000 
    

Výška dotácie pre cirkev na rok 2012: 3 300,- € 
 

Por.č. Názov organizácie Požiadavka 
€ 

Návrh na 
schválenie 

€ 
1 Rímskokatolícka cirkev  4 000 1 650 
2 Cirkevný zbor ECAV 1 400 825 
3 Reformovaná kresťanská cirkev  2 000 825 
  SPOLU 7 400 3 300 
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XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2012“ a schválilo prerozdelenie bežných 
transferov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2012 
nasledovne: 

 
 
 
 

 Škola a školské zariadenie            
Iskolák és iskolai intézmények 

Návrh prerozdelenia bežných transferov na rok 2012                                                
Javaslat az anyagi támogatás elosztására a 2012-es 

évre                      
Kláštorná 1 628   
Rybárska 1 050   
Mliečno 595   

ZŠ 

Spolu 3 273   
     

MŠ Školská VJM 595 
MŠ Školská 910 
MŠ Ulice Márie 560 
MŠ Veterná 910 
MŠ Poľovnícka 560 
MŠ Dunajská 980 
MŠ Mliečno 350 
MŠ Gazd.rad 805 

MŠ 

Spolu 5 670 

Dotáciu v 
navrhovanej 

výške 5 670, - 
EUR využiť na 
letné opravy 

     
 CVČ 75   
 ZUŠ 950   
 Spolu 1 025   
    

Gymnázium M.R.Š. 150   
Gymnázium I.M. s VJM 150   
Hotelová akadémia 35   
SOU SD Jednota 65   
Špeciálna ZŠ 25   
Špeciálna ZŠ s VJM 25   

Iné          
školy 

ZŠ Liečebný ústav 25   
 Spolu 475   

    
 Bežné transfery spolu 4 773   
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 Rezerva Komisie škol. pri MsZ 4 557   

 Letné opravy 8 670 
Navýšené o 5 670, 

- EUR 

 Spolu 13 227   
 Bežné transfery 18 000   
 Schválený rozpočet 18 000   

 
 
 
 
XVIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 
prerokovalo Návrh na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v súvislosti s realizáciou výstavby 1 kV prípojky k nájomným bytom na 
Kasárenskej ulici v Šamoríne – rozšírenie NN vedenia, v rámci stavby Nájomné byty 
– 20 b. j. Šamorín, Kasárenská ul.  na pozemkoch: 
 

parc. č.   3/2  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14.964 m2 
parc. č. 19     – ostatné plochy o výmere 1.761 m2 
parc. č. 20/1  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4.961 m2 
parc. č. 49/5  – záhrada o výmere 6 m2 
parc. č. 1719 – zastavaná plochy a nádvorie o výmere 5.023 m2 

 
v katastrálnom území Šamorín zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 870 ako 
pozemky registra „C“ uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín                                  -  ako povinná osoba  
      (vlastník uvedených pozemkov) 
 
ZSE Distribúcia, a.s.          -  ako oprávnená osoba 
Čulenova 6     (investor stavby) 
816 47 Bratislava                                

 
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.  

 
 
 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

v súlade s čl. 22 ods. 2 Štatútu mesta Šamorín 
 
a) vzalo na vedomie odstúpenie člena komisie cestovného ruchu 

a propagácie mesta pri MsZ Istvána Bucsuházyho, ktorý nie je poslancom 
MsZ v Šamoríne 

 
b) schválilo Ing. Ladislava Válenta za člena komisie cestovného ruchu 

a propagácie mesta, ktorý nie je poslancom MsZ v Šamoríne 
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XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 
2011 a 

 
a) konštatovalo, že  
 

1) hospodárenie mesta na rok 2011 bolo vyhodnotené a záverečný účet 
mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 01.03.2012. Úlohy 
mesta vyplývajúce zo zákona o Obecnom zriadení a v súlade 
s potrebami mesta boli zabezpečené z vlastných zdrojov bez použitia 
návratných finančných prostriedkov 

 
2) správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 

bola schválená na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 01.03.2012 
 
b) schválilo odmenu pre hlavného kontrolóra mesta vo výške 30 % zo súčtu 

platov za rok 2011. 
     
 
 
 
XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

prerokovalo Návrh na odmeňovanie primátora mesta za obdobie január až máj 
2011 a 

a) konštatovalo, že hospodárenie mesta na rok 2011 bolo vyhodnotené 
a záverečný účet mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 
01.03.2012. Úlohy mesta vyplývajúce zo zákona o Obecnom zriadení 
a v súlade s potrebami mesta boli zabezpečené z vlastných zdrojov bez 
použitia návratných finančných prostriedkov 

 
b) schválilo odmenu pre primátora mesta vo výške 50 % zo súčtu platov za 

obdobie január až máj 2011. 
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XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.04.2012 

podľa  § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
 

a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR  
za rok 2011 vo výške 786,- €, na základe čoho plat primátora od 
01.01.2012  je 3.063,06 € 

 
b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín vo výške 3.182,40 € s účinnosťou 

od 01.05.2012 v súlade s  § 3 ods. 1  a § 4  ods. 1 zákona NR SR  č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov na základe 
nasledovného vzorca: 

  
786,- € x 2,53 = 1988,58 €, zaokrúhlene 1.989,- € (základný plat), 
zvýšený podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona a na základe  rozhodnutia 
MsZ  o 60 %, spolu plat primátora činí  3.182,40 €. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 

 
 
 

 
 
 
 
Overovatelia:       Angela Jágerová   ............................. 

    
 
 
   PaedDr. Gábor Veres   ............................. 
 
 
 
 
 
 

Zapísala návrhová komisia v zložení: 
         Ing. Imrich Tóth      ............................. 
 
 PaedDr. Arpád Érsek      ............................. 
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      Ladislav Czafik      ............................. 


