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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 14/2012 

               Uznesenia prijaté dňa 21.06.2012 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Óváry Ágnes, Csaba Kiss a František Pethő. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
1) za pôvodným 10. bodom programu prerokovať materiál: Návrh na zrušenie 

Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 24/2009/XV. z 29.10.2009 na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku pre účely výstavby rodinného domu v k. ú. 
Kraľovianky a návrh na schválenie žiadateľa na odpredaj nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky (Zoltán Lelkes) 
 

Ostatné body programu prečíslovať 
 
2) v bode Rôzne prerokovať poslanecký návrh Ing. Imricha Tótha. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2012 a  
a) schválilo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2012 v predloženom 

rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2012 vyhlásiť na 

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

      Termín:     do 28.06.2012 
      Zodpovedný:    Ing. Evin Sármány, prednosta MsÚ 
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 4/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Šamorín a 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 4/2012 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šamorín 
v predloženom znení s doplnením v § 4, ods. 1 písm. c), ktorý sa doplní  
nasledovne: ... v časovom rozmedzí od 07.00 hod. do 24.00 hod., cez 
víkendy z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do 02.00 hod. 

  
b) uložilo prednostovi MsÚ schválené VZN č. 4/2012 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. 

      Termín:      do 28.06.2012 
      Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v znení VZN č. 10/2011 a VZN č. 
1/2012 a 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto 
služby v znení VZN č. 10/2011 a VZN č. 1/2012 

b) uložilo prednostovi MsÚ schválené VZN č. 5/2012 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. 

      Termín:      do 28.06.2012 
      Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 4/2009 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci občanom 
mesta Šamorín v znení VZN č. 11/2011 a 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Šamorín č. 4/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi a sociálnej pomoci občanom mesta Šamorín v znení VZN č. 11/2011 

b) uložilo prednostovi MsÚ schválené VZN č. 6/2012 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. 

      Termín:      do 28.06.2012 
      Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012  
prerokovalo predložený návrh 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  schválilo 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., 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. 

 
 
VIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy  o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ a schválilo 
 

A) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v súvislosti s realizáciou  stavby „Nadstavba bytového domu – Školská 2, 
4, 6 v katastrálnom území Šamorín“ pre účely vybudovania verejných 
parkovacích miest na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín 
v zmysle Mestom  schváleného situačného návrhu na časti pozemku 
registra „C“ parc. č. 2757/2 o celkovej výmere 3351 m2 ako ostatná plocha 
vedeného na LV č. 870 v katastrálnom území Šamorín medzi zmluvnými 
stranami: 

 
Mesto Šamorín                                   - ako povinná osoba 
 
Stavebniny     - ako oprávnená osoba 
Gabriel Frühvald  
Hlavná 138, 930 11 Topoľníky          

  
bezodplatne 

 
B) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ z dôvodu umiestnenia 

verejných parkovacích miest na pozemku registra „C“ parc.  č. 2757/2 
o celkovej výmere 3351 m2 ako ostatné plochy v k. ú. Šamorín po 
vyhotovení geometrického plánu do 90 dní po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia. 

 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

zrušilo Uznesenie MsZ  v Šamoríne čiastku 24/2009/XI. zo dňa 29.10.2009. 
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X. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ a  schválilo 
 

A) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ za 
účelom výstavby elekroenergetických zariadení – 1 kV prípojky cez 
nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 2402/1 o celkovej výmere 7.007 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2744/1 o výmere 16.887 m2 ako 
ostatné plochy v katastrálnom území Šamorín, vedené na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, v súvislosti so stavebným konaním 
povolenia stavby „Bytový dom – novostavba“ na Rybárskej ulici v Šamoríne 
na pozemku parc. č. 2392/94 v k. ú. Šamorín, medzi zmluvnými stranami: 

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

 
B) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ z dôvodu umiestnenia 

elektroenergetických zariadení – 1 kV prípojky na časti pozemkov parc. č. 
2402/1 o celkovej výmere 7.007 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
a parc. č. 2744/1 o celkovej výmere 16.887 m2 ako ostatné plochy v k. ú. 
Šamorín po vyhotovení geometrického plánu do 90 dní po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia. 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 na 

základe výsledkov ponukového konania – cenovej ponuky a vyhodnotenia súťaže zo 
dňa 01.06.2012 

a) schválilo návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 
o výmere 56 m2, nachádzajúce sa na prízemí objektu sídla MP BH 
Šamorín s.r.o., Školská ul. č. 37, v Šamoríne medzi prenajímateľom 
 
MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom Školská 37, 931 01  Šamorín 
 
a 
 
Henrietou Vonyíkovou, bytom Hlavná 848/26, 930 05  Gabčíkovo 
 
s výškou nájmu 53,40 €/m2/rok + režijné náklady  
 
za účelom prevádzkovania denného baru s účinnosťou od 01.07.2012. 

 
 
b) uložilo MPBH Šamorín s.r.o. vyhotoviť nájomnú zmluvu v súlade s týmto 

uznesením mestského zastupiteľstva a so Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta. 
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XII. 
           Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku  mesta  -  Domu 
smútku v Šamoríne, vrátane prístupových ciest a Budovu poslednej rozlúčky 
Šamorín, časť Mliečno, vrátane prístupových ciest 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 
 
 A) schválilo  prenájom 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)  Budovu 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 č. 870,  
vrátane prístupových ciest pre nájomcu   

 
AREA Šamorín s.r.o.  
so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín   
 
s výškou nájomného 1,- €/rok za účelom prevádzkovania 
pohrebných služieb 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 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva tak v ekonomickom 
ako aj vo verejnom záujme, pretože nájomca je obchodnou 
spoločnosťou mesta Šamorín, ktorá vykonáva verejnoprospešné 
práce a poskytuje pohrebné služby 
 

B) poverilo primátora mesta  
 

1) uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom, návrh ktorej bol 
prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 
dňa 26.04.2012  

 
2)  zverejnením nájomnej zmluvy 
 

C) poverilo MsÚ, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej 
stránke prenájom majetku mesta. 

 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

zrušilo Uznesenie MsZ  v Šamoríne čiastku 24/2009/XV. zo dňa 29.10.2009 na 
odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kraľovianky 
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XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh na odpredaj pozemku formou priameho odpredaja vedený vo 
vlastníctve mesta Šamorín na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území 
Kraľovianky a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, parc. č. 8/8 
o výmere 570 m2 ako ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedený vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870, pre účely výstavby rodinného domu pre 
žiadateľa 

 
Zoltán Lelkes, bytom Hrušovská 575/4, 931 01  Šamorín 
 

formou priameho odpredaja ako výnimka podľa § 9a odseku 1, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu schválenú Uznesením 
MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2. 

 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh na zrušenie školskej knižnice pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským v Mliečne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a  

a) schválilo zrušenie školskej knižnice pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 
124/31, Šamorín – Mliečno, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu. 

b) uložilo MsÚ schválené Uznesenie o zrušení školskej knižnice pri 
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne zaslať 
kompetentným orgánom. 
Termín:    do 07.07.2012 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

. 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Koncepciu preventívnej činnosti MsP Šamorín na II. polrok 2012, 
ktoré vrátilo na prepracovanie a doplnenie s odznelými pripomienkami a opätovné 
predloženie mestskému zastupiteľstvu na nasledujúce zasadnutie. 

 
 

Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta MsÚ        primátor mesta 
 
 
O v e r o v a t e l i a : PhDr. László Végh  ................................................... 
 
 
       Ing. Tibor Pogány  ................................................... 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Csaba Kiss      ................................................... 
 Ágnes Óváry   
 František Pethő 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.06.2012  
čiastka 14/2012/XI. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 na 

základe výsledkov ponukového konania – cenovej ponuky a vyhodnotenia súťaže zo 
dňa 01.06.2012 

a) schválilo návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 
o výmere 56 m2, nachádzajúce sa na prízemí objektu sídla MP BH 
Šamorín s.r.o., Školská ul. č. 37, v Šamoríne medzi prenajímateľom 
 
MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom Školská 37, 931 01  Šamorín 
 
a 
 
Henrietou Vonyíkovou, bytom Hlavná 848/26, 930 05  Gabčíkovo 
 
s výškou nájmu 53,40 €/m2/rok + režijné náklady  
 
za účelom prevádzkovania denného baru s účinnosťou od 01.07.2012. 

 
 
b) uložilo MPBH Šamorín s.r.o. vyhotoviť nájomnú zmluvu v súlade s týmto 

uznesením mestského zastupiteľstva a so Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta. 

 
 

V Šamoríne, 28.06.2012 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.06.2012  
čiastka 14/2012/XII. 

 
 

           Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku  mesta  -  Domu 
smútku v Šamoríne, vrátane prístupových ciest a Budovu poslednej rozlúčky 
Šamorín, časť Mliečno, vrátane prístupových ciest 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 
 
 A) schválilo  prenájom 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)  Budovu 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 č. 870,  
vrátane prístupových ciest pre nájomcu   

 
AREA Šamorín s.r.o.  
so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín   
 
s výškou nájomného 1,- €/rok za účelom prevádzkovania 
pohrebných služieb 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 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva tak v ekonomickom 
ako aj vo verejnom záujme, pretože nájomca je obchodnou 
spoločnosťou mesta Šamorín, ktorá vykonáva verejnoprospešné 
práce a poskytuje pohrebné služby 
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B) poverilo primátora mesta  
 

1) uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom, návrh ktorej bol 
prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 
dňa 26.04.2012  

 
2)  zverejnením nájomnej zmluvy 
 

C) poverilo MsÚ, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej 
stránke prenájom majetku mesta. 

 
 
 
 
V Šamoríne, 28.06.2012 
 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 21.06.2012  
čiastka 14/2012/XV. 

 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012 

prerokovalo Návrh na zrušenie školskej knižnice pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským v Mliečne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a  

 
a) schválilo zrušenie školskej knižnice pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 
124/31, Šamorín – Mliečno, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu. 

 
b) uložilo MsÚ schválené Uznesenie o zrušení školskej knižnice pri 

Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne zaslať 
kompetentným orgánom. 
Termín:    do 07.07.2012 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 
 
 
 
V Šamoríne, 28.06.2012 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


