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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 16/2008 

              Uznesenia prijaté dňa 04.12.2008 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Zoltán Faragó, Ágnes Óváry a Vojtech Kovács. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne: 
- Spolufinancovanie viacúčelového ihriska 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh dodatku č. 1 k Štatútu mesta Šamorín a schválilo Štatút mesta 
Šamorín v predloženom znení. 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 9/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
v znení VZN č. 3/2008“ a 

 
a) schválilo materiál s prijatými zmenami v Čl. 1, a to: 
 v § 4, ods. 2 sa mení suma:  „do 830,- Eur“ a „nad 830,- Eur“ 
 v § 4, ods. 4 sa mení suma:  „na 16.600,- Eur“ 
  
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 9/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
v znení VZN č. 3/2008 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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 V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 10/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 
Šamorín v znení VZN č. 7/2004“ a 
 

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 10/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 5/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Šamorín 
v znení VZN č. 7/2004 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 

 VI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 11/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2007 o informačných, reklamných a propagačných 
zariadeniach v znení VZN č. 9/2007“ a 

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 11/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 1/2008 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach 
v znení VZN č. 9/2007 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 12/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 7/2001 o odpadoch v znení VZN č. 14/2003 a VZN č. 6/2005“ 
a 

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 12/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 7/2001 o odpadoch v znení VZN č. 14/2003 a VZN č. 6/2005  
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 13/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 
opatrovateľskú službu na území mesta Šamorín, v znení VZN č. 4/2006“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 13/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 
opatrovateľskú službu na území mesta Šamorín, v znení VZN č. 4/2006 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 14/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2002 o ochrane parku Pomlé“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 14/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 5/2002 o ochrane parku Pomlé vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 15/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a pre 
príležitostné trhy“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 15/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 1/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a pre 
príležitostné trhy vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom 
ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 16/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 6/1999 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 16/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 6/1999 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 17/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 3/2006 o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Šamorín“ 
a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 17/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 3/2006 o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Šamorín 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 18/2008, 
ktorým sa mení VZN mesta Šamorín o používaní symbolov mesta Šamorín“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 18/2008, ktorým sa mení 

VZN mesta Šamorín o používaní symbolov mesta Šamorín vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke 
mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 19/2008, 
ktorým sa mení VZN č.  4/2005 o podmienkach prevádzkovania obchodov a služieb 
na území mesta Šamorín“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 19/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 4/2005 o podmienkach prevádzkovania obchodov a služieb na 
území mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 20/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2004 o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Šamorín“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 20/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 1/2004 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta 
Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 21/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 3/2007 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta“ a 

 
a) schválilo materiál so schválenými zmenami, a to – menia sa sumy: 
      v § 6, ods. 6, písm. a)   16.600,- Eur 
 v § 6, ods. 6, písm. b)   16.600,- Eur 
 v § 6, ods. 6, písm. c)   16.600,- Eur 
 v § 6, ods. 6, písm. d)     3.320,- Eur 
 v § 6, ods. 6, písm. e)     9.960,- Eur 
 v § 6, ods. 11, písm. d)   1.600,- Eur 
 v § 11, ods. 5, písm. a) 16.600,- Eur 
 v § 11, ods. 5, písm. b) 16.600,- Eur 
 v § 11, ods. 5, písm. c)   3.320,- Eur 
 v § 11, ods. 5, písm. d)   9.960,- Eur 
 v § 13, ods. 1     3.320,- Eur 
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 v § 14, ods. 1, písm. a), b), c)   3.320,- Eur 
 v § 15, ods. 4, písm. a), b) 16.600,- Eur  
 v § 15, ods. 4, písm. c)    9.960,- Eur 
 v § 17, ods. 8     1.660,- Eur 
           340,- Eur 
 v § 19. ods. 1, písm. b), c) 16.600,- Eur 
 v § 19, ods. 1, písm. e)    1.660,- Eur 
 v § 19, ods. 1, písm. k)  16.600,- Eur 
 v § 19, ods. 1, písm. l)    3.320,- Eur 
 v § 19, ods. 2, písm. a), b) 16.600,- Eur 
 v § 19, ods. 2, písm. c)    1.660,- Eur 
 v § 19, ods. 3, písm. a)  16.600,- Eur 
 v § 19, ods. 3, písm. b)    3.320,- Eur 
        9.960,- Eur 
 v § 19, ods. 3, písm. c)    1.660,- Eur 
 v § 19, ods. 3, písm. d)       340,- Eur 
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 21/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 3/2007 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 22/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 7/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 22/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 7/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke 
mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 23/2008, 
ktorým sa mení VZN č. 14/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 11/2007“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 23/2008, ktorým sa mení 

VZN č. 14/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení VZN č. 11/2007 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 24/2008 
o miestnych daniach“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 24/2008 o miestnych 

daniach  vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 25/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2003 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov v Šamoríne v znení 
VZN č. 1/2008“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 25/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 11/2003 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov v Šamoríne 
v znení VZN č. 1/2008 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
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XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 26/2008 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta 
Šamorín“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo mestskému úradu VZN mesta Šamorín č. 26/2008 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Šamorín 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na 
internetovej stránke mesta 

     Termín:   do 08.12.2008 
     Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných 
služieb“ medzi zmluvnými stranami: MadNet, a.s. so sídlom Kúpeľná 3318 Veľký 
Meder (poskytovateľ) a Mesto Šamorín (zákazník) a schválilo uzatvorenie Zmluvy 
o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi zmluvnými stranami : 

- MadNet, a.s. so sídlom Kúpeľná 3318 Veľký Meder 
- Mesto Šamorín 

v súlade s ust. § 261 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, na dobu neurčitú, počnúc od 01.01.2009 s podmienkami podľa 
predloženého návrhu zmluvy. 

 
 
XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo návrh na uzatvorenie „Zmluvy o prenájme nebytových priestorov“ na 
dobu neurčitú s platnosťou od 01.01.2009 medzi zmluvnými stranami: MadNet, a.s. 
so sídlom Kúpeľná 3318, Veľký Meder (nájomca) a Mesto Šamorín (prenajímateľ), a  
schválilo uzatvorenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte Domu služieb, na pozemku parc. č. 2200 so s. č.  39 v katastrálnom území 
Šamorín, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, a to: 

- nebytový priestor v celkovej rozlohe 25 m2 nachádzajúci sa na prvom 
podzemnom podlaží 

- nebytový priestor v celkovej rozlohe 20 m2 nachádzajúci sa na druhom 
nadzemnom podlaží 

- voľná časť strechy o celkovej rozlohe 10 m2 
- voľná časť nádvoria patriaca k objektu o rozlohe 4 m2 

medzi zmluvnými stranami: 
- MadNet, a.s. so sídlom Veľký Meder 
- Mesto Šamorín 

v súlade s ust. § 3, ods. 3, zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov 
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XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja plynovodu“ – Rozšírenie uličného 
plynovodu Čilistov-Šamorín STL PE D 63 v celkovej dĺžke 217,3 m a schválilo 
odpredaj plynovodu Rozšírenie uličného plynovodu Čilistov-Šamorín STL PE D 63 
v celkovej dĺžke 217,3 m pre žiadateľa: 

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mederčská 81, Komárno 
za cenu stanovenú SPP a.s. Mederčská 81, Komárno.  

 
 
 XXV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo Návrh financovania viacúčelového športového ihriska a  
 

a) schválilo financovanie výstavby viacúčelového športového ihriska 
v celkovej výške 2.500.000,- Sk, a to nasledovne: 

- 1.200.000,- Sk – možná výška pridelenej dotácie z verejných 
prostriedkov (Úrad vlády SR) 

- 1.300.000,- Sk zabezpečených z rozpočtu mesta Šamorín 
 
b) uložilo mestskému úradu v Šamoríne schválený návrh financovania 

výstavby viacúčelového športového ihriska zaslať na sekretariát 
splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. 

        Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
        Termín:   do 08.12.2008 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
  prednosta úradu           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mgr. Gabriel Bárdos  ........................................ 
 
 
            Vojtech Fehér   ........................................ 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Zoltán Faragó      ........................................ 
 Ágnes Óváry 
 Vojtech Kovács 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.12.2008  
čiastka 15/2008/XXII. 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo „Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných 
služieb“ medzi zmluvnými stranami: MadNet, a.s. so sídlom Kúpeľná 3318 Veľký 
Meder (poskytovateľ) a Mesto Šamorín (zákazník) a schválilo uzatvorenie Zmluvy 
o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi zmluvnými stranami : 

- MadNet, a.s. so sídlom Kúpeľná 3318 Veľký Meder 
- Mesto Šamorín 

v súlade s ust. § 261 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, na dobu neurčitú, počnúc od 01.01.2009 s podmienkami podľa 
predloženého návrhu zmluvy. 
 
 
 
 
V Šamoríne, 05.12.2008 
 
 
 
         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 04.12.2008  
čiastka 15/2008/XXIII. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 

prerokovalo návrh na uzatvorenie „Zmluvy o prenájme nebytových priestorov“ na 
dobu neurčitú s platnosťou od 01.01.2009 medzi zmluvnými stranami: MadNet, a.s. 
so sídlom Kúpeľná 3318, Veľký Meder (nájomca) a Mesto Šamorín (prenajímateľ), a  
schválilo uzatvorenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte Domu služieb, na pozemku parc. č. 2200 so s. č.  39 v katastrálnom území 
Šamorín, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, a to: 

- nebytový priestor v celkovej rozlohe 25 m2 nachádzajúci sa na prvom 
podzemnom podlaží 

- nebytový priestor v celkovej rozlohe 20 m2 nachádzajúci sa na druhom 
nadzemnom podlaží 

- voľná časť strechy o celkovej rozlohe 10 m2 
- voľná časť nádvoria patriaca k objektu o rozlohe 4 m2 

medzi zmluvnými stranami: 
- MadNet, a.s. so sídlom Veľký Meder 
- Mesto Šamorín 

v súlade s ust. § 3, ods. 3, zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov 
 
 
 
V Šamoríne, 05.12.2008 
 
 
 
         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 04.12.2008  
čiastka 15/2008/XXIV. 

 
            
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja plynovodu“ – Rozšírenie uličného 
plynovodu Čilistov-Šamorín STL PE D 63 v celkovej dĺžke 217,3 m a schválilo 
odpredaj plynovodu Rozšírenie uličného plynovodu Čilistov-Šamorín STL PE D 63 
v celkovej dĺžke 217,3 m pre žiadateľa: 

 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mederčská 81, Komárno 
 

za cenu stanovenú SPP a.s. Mederčská 81, Komárno. 
 
 
 
V Šamoríne, 05.12.2008 
 
 
 
         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 04.12.2008  
čiastka 15/2008/XXV. 

 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2008 
prerokovalo Návrh financovania viacúčelového športového ihriska a  
 

a) schválilo financovanie výstavby viacúčelového športového ihriska 
v celkovej výške 2.500.000,- Sk, a to nasledovne: 

- 1.200.000,- Sk – možná výška pridelenej dotácie z verejných 
prostriedkov (Úrad vlády SR) 

- 1.300.000,- Sk zabezpečených z rozpočtu mesta Šamorín 
 
b) uložilo mestskému úradu v Šamoríne schválený návrh financovania 

výstavby viacúčelového športového ihriska zaslať na sekretariát 
splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. 

       Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
       Termín:   do 08.12.2008 
 
 
 
V Šamoríne, 05.12.2008 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


