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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 14/2008 

              Uznesenia prijaté dňa 21.08.2008 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, Peter Almásy a Robert Keresztes. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôzne: 
- Prenájom dvoch nebytových priestorov v Dome služieb 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2008 “ a 
a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2008 
b) uložilo MsÚ vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2008 vyhlásiť 

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

      Termín:  do 28.08.2008 
      Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2008“ a 
a) schválilo III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 v predloženom rozsahu 
b) uložilo MsÚ III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
      Termín:  do 28.08.2008 
      Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh VZN mesta Šamorín č. 5/2008 o určení rovnošaty mestskej 
polície“ a  

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 5/2008 o určení rovnošaty mestskej 

polície s doplnením nových bodov i) a j) v čl. 4, ktoré znejú: 
 

i) nepriestrelnú vestu s nápisom „Mestská polícia“ vpredu na 
ľavej hornej časti a na chrbtovej časti 

 
j) všetky nápisy „mestská polícia“ na výstrojných súčiastkach 

mestskej polície (okrem zimnej čiapky a šiltovky) musia byť 
uvedené aj v maďarskom jazyku s menšími písmenami 

 
v článku 4 doplniť v bode:  

 
d) ... zimnú obuv čiernej farby. 
 

b) uložilo MsÚ VZN mesta Šamorín č. 5/2008 o určení rovnošaty mestskej 
polície vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 

      Termín:  do 28.08.2008 
      Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ čiastky 8/2007/XIV. zo dňa 
13.12.2007“ o prenájme časti nehnuteľností – pozemku parc. č. 2211 o celkovej 
výmere 513 m2 ako zastavaná plocha a parc. č. 2208 o výmere 602 m2 ako záhrada 
na Bratislavskej ceste v katastrálnom území Šamorín vedené na LV č. 870 vo 
vlastníctve Mesta Šamorín, za účelom výstavby prefabrikovaných betónových garáží 
v počte 13 ks v zmysle schváleného projektu stavby a schválilo zmenu zoznamu 
schválených žiadateľov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na výstavbu garáží 
uznesením MsZ čiastky č. 8/2007/XIV. zo dňa 13.12.2007 z dôvodu odstúpenia 
v poradí štvrtého uchádzača Gábora Pédera, doplnením v poradí ďalším záujemcom: 

 
Alica Földváryová, bytom Gazdovský rad 49, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 1.500,- Sk/rok/garáž. 

 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh na zrušenie uznesenia MsZ čiastky 11/2008/VI. zo dňa 
24.04.2008 - Zmluvy o zlúčení a znovurozdelení nehnuteľností v k. ú. Kráľovianky“ 
a zrušilo uznesenie MsZ čiastku 11/2008/VI. zo dňa 24.04.2008. 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh na schválenie prepracovanej Zmluvy o  zlúčení 
a znovurozdelení nehnuteľností v k. ú. Kráľovianky“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy 
o zlúčení a znovurozdelení nehnuteľností“ v katastrálnom území Kráľovianky podľa 
predloženého návrhu zmluvy medzi účastníkmi: 

1. Mesto Šamorín 
2. Tibor Bekő a manželka Valéria, rod. Domonkosová 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie odpredaja novovytvoreného pozemku na určenie 
práv k nehnuteľnostiam“, a to parc. č. 3316/5 o výmere 23 m2 ako záhrada 
v intraviláne obci Čilistov v katastrálnom území Šamorín vedený Katastrálnym 
úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 3422 vo vlastníctve 
Mesta Šamorín a schválilo odpredaj novovytvorenej nehnuteľnosti -. pozemku parc. 
č. 3316/5 o celkovej výmere 23 m2 ako záhrada v obci Čilistov v katastrálnom území 
Šamorín vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej 
Strede na LV č. 3422 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre žiadateľa: 

 
MUDr. Edita Babejová, bytom Dlhá 23, 931 01  Šamorín 
 

za kúpnu cenu pozemkov v zmysle MsZ schválených zásad pre určenie predajnej 
ceny pozemkov mesta užívaných inými osobami Uznesením MsZ č. 36/P/1998, bod 
VII., písm. a) a b) zo dňa 26.06.1998 v hodnote podľa úradnej jednotnej ceny 
pozemkov vo výške 100,- Sk/m2. 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti - pozemku  (časť 
pozemku pod objektom Požiarnej zbrojnice v Šamoríne)“ parc. č. 1239/11 o výmere 
86 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín vedený vo výlučnom 
vlastníctve Karola Paulovicza a schválilo odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku parc. 
č. 1239/11 o výmere 86 m2 ako zastavaná plocha vedený vo výlučnom vlastníctve 
Karola Paulovicza mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 60.000,- Sk 

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Šamorín“ v súvislosti 
s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom“ na Cintorínskej ulici v katastrálnom území 
Šamorín v rozsahu podľa predloženého geometrického plánu a  

a) schválilo uzatvorenie „Zámennej zmluvy“ medzi zmluvnými stranami: 
1. Mesto Šamorín 
2. JUDr. Rudolf Durdík 

na zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu: 
- novovytvorený pozemok parc. č. 2099/3 o výmere 9 m2 ako zastavaná 

plocha 
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- novovytvorený pozemok parc. č. 2099/4 o výmere 17 m2 ako zastavaná 
plocha 

- novovytvorený pozemok parc. č. 2089/1 o výmere 73 m2 ako zastavaná 
plocha 

ako pozemky vedené na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín do 
vlastníctva JUDr. Rudolfa Durdíka  
 a 

- novovytvorený pozemok parc. č. 2088/3 o výmere 41 m2 ako ostatná 
plocha  

ako pozemok vedený na LV č. 2620 vo výlučnom vlastníctve JUDr. Rudolfa Durdíka 
do vlastníctva Mesta Šamorín formou odplatnej výmeny pozemkov, a to zápočtom 
rozlohy jednotlivých pozemkov a doplatku z rozdielu prevyšujúceho rozlohu 
vymieňaných pozemkov, (výmera 58 m2) za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta 
vo výške 1990,- Sk/m2. 
 

b) poverilo primátora mesta na vykonanie všetkých právnych úkonov      
súvisiacich s výkonom prijatého uznesenia vrátane zmlúv vecných bremien 
a záväzkov na dosiahnutie účelu uznesenia. 

 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie odpredaja pozemku“ parc. č. 1973 o výmere 22 
m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šamorín vedený Katastrálnym úradom  
v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve mesta 
Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1973 o výmere 22 
m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šamorín vedený Katastrálnym úradom  
v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve mesta 
Šamorín pre žiadateľa – vlastníka stavby na pozemku so súp. č. 1375 

 
Ing. Lýdia Závodníková, bytom Mestský majer 1001/15, 931 01  Šamorín 
 

za kúpnu cenu vo výške 150 Sk/m2, ako jednotnú cenu pozemkov pod garážami 
schválenú MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky 5/2003/X. zo dňa 
11.07.2003. 
 

 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Šamorín“ a schválilo 
uzatvorenie „Zámennej zmluvy“ medzi zmluvnými stranami: 

1. Mesto Šamorín  
2. Vincencia Kovácsová 

na bezodplatnú zámenu pozemkov v katastrálnom území Šamorín podľa 
predloženého návrhu: 

- PKN pozemok parc. č. 851 o výmere 1521 m2 ako orná pôda vedený na 
LV č. 2627 

- PKN pozemok parc. č. 863 o výmere 2543 m2 ako orná pôda vedený na 
LV č. 2627 

z výlučného vlastníctva Vincencie Kovácsovej do vlastníctva Mesta Šamorín 
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- parc. č. 37/18 o výmere 203 m2 ako ostatná plocha 
- parc. č. 39/6 o výmere 2289 m2  ako trvalé trávne porasty 
- parc. č. 38/16 o výmere 1149 m2 ako trvalé trávne porasty 
- po vyhotovení geometrického plánu na oddelenie pozemku z časti parc. č. 

41/2 o výmere 423 m2 ako trvalé trávne porasty 
vedené vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín na LV č. 870 do vlastníctva 
Vincencie Kovácsovej, bytom Pomlejská cesta 38/411, Šamorín. 

 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  Návrh zastavovacej štúdie „Rekreačný súbor 8 RD v Čilistove“ 
a schválilo zastavovaciu štúdiu „Rekreačný súbor 8 RD v Čilistove“ v predloženom 
rozsahu. 

 
 
XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie zverenia budovy Polikliniky Šamorín do správy 
MP BH Šamorín s.r.o.“ a: 

a) schválilo zverenie budovy Polikliniky Šamorín do správy MP BH Šamorín, 
s.r.o. 

b) uložilo MsÚ upraviť Zmluvu o správe majetku mesta uzavretú medzi 
Mestom Šamorín a MP BH Šamorín, s.r.o. o osobitné ustanovenie, na 
základe ktorého všetky nájomné, resp. iné zmluvy, týkajúce sa budovy 
Polikliniky Šamorín môže uzavrieť správca len s predchádzajúcim 
súhlasom vlastníka. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šamorín pre obec 
Topoľníky“ na zmiernenie morálnej a finančnej škody po víchrici a krupobití 
a schválilo poskytnutie dotácie vo výške 15.000,- Sk z kapitoly 01.3.1.  položky 
637026. 

 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008 
a) zvolilo 2. zástupcu primátora mesta Doc. Ing. Pavla Élesztősa, CSc. 
b) schválilo mesačnú odmenu pre zástupcu primátora mesta, ktorý nie je 

dlhodobo uvoľnený pre výkon verejnej funkcie, vo výške 15.000 Sk/mesiac, 
(slovom: pätnásťtisíc korún slovenských) 

      Primátor mesta môže udeliť zástupcovi primátora mesta mimoriadnu  
odmenu. 
c) poverilo 2. zástupcu primátora mesta koordinovaním aktivít v oblasti 

ochrany životného prostredia, energetickej koncepcie rozvoja mesta 
a ďalšími operatívnymi úkonmi podľa pokynov MsZ a primátora mesta. 
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XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  
a) zvolilo Ing. Jána Lelkesa do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šamorín 

dňom 01.10.2008 (na obdobie 6 rokov, do 30.09.2014). 
b) schválilo plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18, písm. c), zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 
1,96 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky. 

 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008 

prerokovalo návrh dozornej rady AREA Šamorín spol. s r.o., o schválení priameho 
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na poschodí Domu služieb 
o rozlohe 58 m2 a 109 m2 a  

a) schválilo 
1) prenájom nebytového priestoru o rozlohe 109 m2 nachádzajúceho 

sa na poschodí Domu služieb formou priameho prenájmu pre 
žiadateľa Fotos-Szitás Zoltán na dobu 5 rokov, za cenu 1.582,- 
Sk/m2/rok. Ostatné podmienky ako u ďalších prenajímateľov 

2) prenájom nebytového priestoru o rozlohe 58 m2 nachádzajúceho sa 
na poschodí Domu služieb formou priameho prenájmu pre žiadateľa 
AA Real, s.r.o. na dobu 5 rokov, za cenu 1.582,- Sk/m2/rok. Ostatné 
podmienky ako u ďalších prenajímateľov 

 
b) poverilo konateľa spoločnosti AREA Šamorín spol. s r.o. uzatvorením 

nájomných zmlúv v zmysle uznesenia. 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Ing. Ladislav Kovács ................................................... 
 
 
    RNDr. Ildikó Némethová ................................................... 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Jozef Nagy      ................................................... 
 Peter Almásy 
 Robert Keresztes 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.08.2008  
čiastka 14/2008/XVIII. 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008 
 
a) zvolilo 2. zástupcu primátora mesta Doc. Ing. Pavla Élesztősa, CSc. 
 
b) schválilo mesačnú odmenu pre zástupcu primátora mesta, ktorý nie je 

dlhodobo uvoľnený pre výkon verejnej funkcie, vo výške 15.000 Sk/mesiac, 
(slovom: pätnásťtisíc korún slovenských) 

      Primátor mesta môže udeliť zástupcovi primátora mesta mimoriadnu  
odmenu. 

 
c) poverilo 2. zástupcu primátora mesta koordinovaním aktivít v oblasti 

ochrany životného prostredia, energetickej koncepcie rozvoja mesta 
a ďalšími operatívnymi úkonmi podľa pokynov MsZ a primátora mesta. 

 
 
 

V Šamoríne, 03.09.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.08.2008  
čiastka 14/2008/XIX. 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  
 
a) zvolilo Ing. Jána Lelkesa do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šamorín 

dňom 01.10.2008 (na obdobie 6 rokov, do 30.09.2014). 
 
b) schválilo plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18, písm. c), zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 
1,96 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky. 

 
 
 
 

V Šamoríne, 03.09.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.08.2008  
čiastka 14/2008/XVI. 

 
 
 

  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo  „Návrh na schválenie zverenia budovy Polikliniky Šamorín do správy 
MP BH Šamorín s.r.o.“ a: 

 
a) schválilo zverenie budovy Polikliniky Šamorín do správy MP BH Šamorín, 

s.r.o. 
 
b) uložilo MsÚ upraviť Zmluvu o správe majetku mesta uzavretú medzi 

Mestom Šamorín a MP BH Šamorín, s.r.o. o osobitné ustanovenie, na 
základe ktorého všetky nájomné, resp. iné zmluvy, týkajúce sa budovy 
Polikliniky Šamorín môže uzavrieť správca len s predchádzajúcim 
súhlasom vlastníka. 

 
 
 
V Šamoríne, 04.09.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.08.2008  
čiastka 14/2008/IX. 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.08.2008  

prerokovalo „Návrh na schválenie prepracovanej Zmluvy o  zlúčení 

a znovurozdelení nehnuteľností v k. ú. Kráľovianky“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy 

o zlúčení a znovurozdelení nehnuteľností“ v katastrálnom území Kráľovianky podľa 

predloženého návrhu zmluvy medzi účastníkmi: 

1. Mesto Šamorín 

2. Tibor Bekő a manželka Valéria, rod. Domonkosová 

 
 
 
V Šamoríne, 10.09.2008 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


