
 

  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 21/2009 

              Uznesenia prijaté dňa 16.04.2009 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristián Forgách, František Pethő, Robert 
Keresztes. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami: 
- Informácia o investičnom zámere – športovo-rekreačný areál 
- Prenájom nebytového priestoru v MsKS – informácia 
- Mikrorégio – informácia 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009 

prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Dunajskej Strede a 
vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Dunajskej Strede pod č. Pd 
166/08-03 zo dňa 10.11.2008 doručeného na MsÚ v Šamoríne dňa 19.11.2008 proti 
VZN č. 4/2005 o podmienkach prevádzkovania obchodov a služieb na území mesta 
Šamorín v znení VZN č. 19/2008. 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 1/2009, 
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb“ a  

 
a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 1/2009, 

ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo  MsÚ schválené VZN mesta Šamorín č. 1/2009, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

       Termín:   do 20.04.2009 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 



 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh VZN č. 3/2009 o informačných, reklamných a propagačných 
zariadeniach“ a  

 
a) schválilo VZN č. 3/2009 o informačných, reklamných a propagačných 

zariadeniach v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ schválené VZN č. 3/2009 o informačných, reklamných 

a propagačných zariadeniach vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

       Termín:   do 20.04.2009 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na vybudovanie 
parkovacích miest v počte 2 ks na časti pozemku parc. č. 2630/1 o celkovej výmere 
5318 m2 ako zastavaná plocha v rozsahu na základe geometrického plánu 
s vyznačením vecného bremena v katastrálnom území Šamorín vedený na LV č. 870 
vo vlastníctve Mesta Šamorín, medzi zmluvnými stranami 

- Mesto Šamorín – povinná osoba 
- Zoltán Bertók, bytom Kúpeľná 1643/3, Šamorín – oprávnená osoba 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom časti 
pozemku na Kováčskej ulici v katastrálnom území Šamorín“ parc. č. 2076 o celkovej 
výmere 1944 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín a schválilo uzatvorenie Zmluvy o nájme na prenájom 
časti pozemku parc. č. 2076 o celkovej výmere 1944 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie v katastrálnom území Šamorín v rozsahu podľa vypracovaného projektu 
stavby „Polyfunkčný dom Šamorín, Kováčska ulica na pozemkoch parc. č. 2090/2, 
parc. č. 2091, parc. č. 2092/2 a parc. č. 2093/1 v katastrálnom území Šamorín pre 
účely vybudovania verejných parkovacích plôch so žiadateľom – investorom stavby 

 
Ján Vargai a manželka Renáta, bytom Kvetoslavov 93 
 

bezodplatne na dobu životnosti stavby 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh koncepcie rozvoja informačného systému samosprávy mesta 
Šamorín“ a schválilo materiál v predloženom rozsahu. 

 
 



 

X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie zmeny Uznesenia č. 15/2008/X. zo dňa 
23.10.2008 o prenájme časti nehnuteľnosti“ – pozemku parc. č. 2642/18 o celkovej 
výmere 4032 m2 ako ostatná plocha a parc. č. 2631/8 o výmere 349 m2 ako ostatná 
plocha na Gazdovskom rade v k. ú. Šamorín vedených na LV č. 870 vo vlastníctve 
Mesta Šamorín, za účelom výstavby garáži v počte 10 ks v zmysle schváleného 
projektu stavby a schválilo zmenu zoznamu schválených žiadateľov na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na výstavbu garáži uznesením MsZ Zbierky čiastky č. 15/2008/X. 
zo dňa 23.10.2008 z dôvodu odstúpenia v poradí štvrtého uchádzača Eduarda 
Mikulíka, doplnením v poradí ďalším záujemcom 

 
Ladislav Bognár, Hlavná 10, 931 01  Šamorín 

s výškou nájomného 49,79 €/garáž/rok (1.500,- Sk). 
 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam“ -  
časti pozemku parc. č. 373 o výmere 180 m2 ako zastavaná plocha a parc. č. 393/2 
o výmere 140 m2 ako zastavaná plocha v k. ú. Mliečno a schválilo prevod 
nájomného práva k nehnuteľnostiam -  časti pozemku parc. č. 373 o výmere 180 m2 
ako zastavaná plocha a parc. č. 393/2 o výmere 140 m2 ako zastavaná plocha v k. ú. 
Mliečno pre žiadateľa 

 
Jozef Borbély a manželka Alžbeta, bytom Mliečno 183, 931 01  Šamorín 

s výškou nájomného 21,24 €/rok (640,- Sk) na dobu neurčitú s možnosťou využitia 
výhradne na záhradkárske účely. 

 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľností – dielov pozemkov 
vytvorených geometrickým plánom č. 40286070-014/09 na zameranie, zlúčenie, 
znovurozdelenie a na obnovenie pôvodných pozemkov E-KN parc. č. 737/101, E-KN 
parc. č. 737/401 vedených na LV č. 3422 a C-KN parc. č. 954/4 vedený na LV č. 870 
v k. ú. Šamorín vo vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo odpredaj nasledovných 
dielov pozemkov: 

- diel 1 o výmere 23 m2 ako zastavaná plocha 
- diel 3 o výmere 32 m2 ako zastavaná plocha 

 vytvorených z E-KN parc. č. 737/101 vedenej na LV č. 3422 v k. ú. Šamorín 
- diel 5 o výmere 159 m2 ako zastavaná plocha 

 vytvorených z E-KN parc. č. 737/401 vedenej na LV č. 3422 v k. ú. Šamorín 
- diel 7 o výmere 3 m2 ako zastavaná plocha 

 vytvorených z C-KN parc. č. 954/4 vedenej na LV č. 870 v k. ú. Šamorín 
o celkovej výmere 217 m2  pre žiadateľa 
 
 Euro Logos s.r.o., Senecká cesta 2, 931 01  Šamorín 
za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 68,04 €/m2 (2.050,- 
Sk/m2). 

 



 

XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľnosti“ -  novovytvoreného  
pozemku parc. č. 955/11 o výmere 19 m2 ako zastavaná plocha v k. ú. Šamorín 
vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV 
č. 3422 vo vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – 
novovytvoreného pozemku parc. č. 955/11 o výmere 19 m2 ako zastavaná plocha v  
k. ú. Šamorín vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej 
Strede na LV č. 3422 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre žiadateľa 

 
Tibor Szelle a manž. Hedviga rod. Molnárová, bytom Mliečno 620, Šamorín 
 

za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 68,04 €/m2 formou 
úhrady kúpnej ceny na splátky do 31.12.2009. 

 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti“ - pozemku parc. č. 
352/2 o celkovej výmere 1.158 m2 ako ostatná plocha o rozlohe cca 100 m2 v k. ú 
Mliečno, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo 
prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 352/2 o celkovej výmere 1.158 m2 
ako ostatná plocha o rozlohe cca 100 m2 v k. ú. Mliečno, vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín pre žiadateľa 

 
Ladislav Molnár, bytom Mliečno 99, 931 01  Šamorín 
 

s výškou nájomného 6,64 €/rok (2,- Sk/m2 x 100 m2 = 200,- Sk/rok) s možnosťou 
oplotenia prenajímaného pozemku a povinnosti realizácie výsadby zelene okolo 
oplotenia. 

 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na dlhodobý 
prenájom nebytového priestoru – garáže v areáli bývalého Plemenárskeho podniku 
v k. ú. Šamorín“ na pozemku parc. č. 11/2 o výmere 153 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo 
dlhodobý prenájom nebytového priestoru – garáže v areáli bývalého Plemenárskeho 
podniku, na pozemku parc. č. 11/2 o výmere 153 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k. ú. Šamorín vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Šamorín pre žiadateľa 

 
Eugen Vasi – stolárske práce, Mliečno 65, 931 01  Šamorín 
 

s výškou nájmu 265,25 €/mesiac (7.991,- Sk/mesiac) na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

  
 
 



 

XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na dlhodobý 
prenájom nebytového priestoru - garáže v areáli bývalého Plemenárskeho podniku 
v k. ú. Šamorín“ na pozemku parc. č. 11/1 o výmere 50 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo 
dlhodobý prenájom nebytového priestoru – garáže v areáli bývalého Plemenárskeho 
podniku, na pozemku parc. č. 11/1 o výmere 50 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
v k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľa 

 
František Smažák, Kasárenská 6, 931 01  Šamorín 
 
s výškou nájmu 66,38 €/mesiac (2.000,- Sk/mesiac) na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku“ o výmere cca 117 m2 
ako ostatné plochy z parc. č. 2204/23 o celkovej výmere 148 m2 v k. ú. Šamorín 
vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV 
č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo odpredaja časti pozemku o výmere 
cca 117 m2 ako ostatné plochy z parc. č. 2204/23 o celkovej výmere 148 m2 v k. ú. 
Šamorín vedený Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej 
Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre žiadateľku 

 
 Gabriela Krajcsovicsová, bytom Pomlejská 14/A, 931 01  Šamorín 

 
za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 117,17 €/m2 (3.530,- 
Sk/m2). 

 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín – ako vlastníkom verejného priestranstva, 
pozemku o výmere cca 73 m2 z  parc. č. 2204/4 o výmere 1.040 m2 ako ostatná 
plocha, na časti ktorého budú vybudované verejné parkovacie plochy oprávnenou 
osobou – investorom stavby podľa schváleného projektu a schválilo uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena na vybudovanie verejných parkovacích miest na 
časti o výmere cca 73 m2 z pozemku parc. č. 2204/4 o celkovej výmere 1.040 m2 ako 
ostatná plocha v rozsahu na základe geometrického plánu s vyznačením vecného 
bremena v k. ú. Šamorín vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín medzi 
zmluvnými stranami 

- Mesto Šamorín – povinná osoba 
- Gabriela Krajcsovicsová, Pomlejská 14/A, Šamorín – oprávnená osoba 
 
 
 



 

XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na odkúpenie časti nehnuteľnosti“ - pozemku parc. č. 413/23 
o celkovej výmere 4.185 m2 ako orná pôda o veľkosti cca 660 m2 (po vypracovaní 
geometrického plánu na rozdelenie pozemku) v k. ú. Bučuháza, vedený na LV č. 
1098 vo výlučnom vlastníctve Ing. Marty Szabó, bytom Malá 2071, 929 01  Dunajská 
Streda a schválilo odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 413/23 
o celkovej výmere 4.185 m2 ako orná pôda v k. ú. Bučuháza o veľkosti cca 660 m2 
(po vypracovaní geometrického plánu na oddelenie pozemku) vedený na LV č. 1098 
vo výlučnom vlastníctve Ing. Marty Szabó, bytom Malá 2071, 929 01  Dunajská 
Streda  

 
Mestom Šamorín   
 

za kúpnu cenu vo výške 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2). Celková kúpna cena za 660 m2 je 
17.523,- € (527.897,- Sk). 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2009“ a  

 
a) schválilo v predloženom rozsahu nasledovne: 

 
Z rozpočtových prostriedkov  - bežné transfery športových jednotiek: 
 

Organizácia/šport Transfer na rok 2009 

TJ Družstevník Mliečno            3.140,- € 

Klub šermu Šamorín           7.420,- € 

TJ  KCK  Šamorín, kajak - canoe           8.630,- € 

FC   ŠTK  1914  Šamorín         11.230,- €  

Tenisový klub ŠTK Šamorín           2.880,- € 

Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín           7.370,- € 

ŠBK Šamorín – ženský basketbal           5.000,- € 

KYOKUSHIN karate klub               400,- € 

Stolnotenisový oddiel Šamorín              400,- € 

 
S p  o l  u 

 
        46.470,- € 

 
 
 
 
 



 

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež: 
 

Organizácia/mládež Transfer na rok 
2009 

MO Slov. rybárskeho zväzu Šamorín              500,- € 

Kynologický klub PO-VA              600,- € 

Mestský kynologický klub Šamorín              180,- € 

BABA klub              300,- € 

LAURA – združenie mladých              200,- € 

YOUNG ROCK IN Šamorín (Kovács, Jurányi              700,- €  

OZ Čilistovníček              280,- € 

F. K. Šamorín              600,- € 

FC  GOLD  BALL  SAMARIA           2.000,- € 

ZŠ MK s VJM, Školské športové stredisko 
 kajak-canoe  

          2.000,- € 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín           1.000,- € 

 
S p  o l  u 

 
        8.360,- € 

 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2009 

v pomere poskytnutých dotácií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie dotácií pre kultúru a cirkev na rok 2009“ a  
 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu nasledovne: 
    pre kultúru 

 
O r g a n i z á c i a Schválená 

dotácia v € 
Schválená  

dotácia v Sk 
ZO CSEMADOK Šamorín      7.640,- € 230.162,- Sk

ZO CSEMADOK Mliečno          830,- € 25.004,- Sk

Mgr. Judita Kaššovicová  665,- €  20.033,- Sk

MO Matica slovenská Šamorín 1.330,- € 40.067,- Sk

RZ pri ZUŠ Š. Németha – Šamorínskeho 1.000,- € 30.126,- Sk

Harmonia Classica sláčikový súbor 250,- €  7.531,- Sk

Spoločnosť AT HOME GALLERY  3.985,- € 120.052,- Sk

Méry Beáta 500,- € 15.063,- Sk

ZMRŠ pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM 335,- € 10.092,- Sk

GANDHI - Občianske združenie rómov 500,- € 15.063,- Sk

IMMORTAL  -  Občianske združenie   1.000,- € 30.126,- Sk

LAURA - Združenie mladých 180,- €  5.422,- Sk

SAMARIA - spevácky zbor 1.000,- € 30.126,- Sk

Kiss Gábor 500,- € 15.063,- Sk

Somorja és Vidéke Kulturális Társaság 665,- € 20.033,- Sk

Margita Mezzeiová 200,- € 6.025,- Sk

 ––––––––––

S  p  o  l  u  : 20.580,- € 620.000,-
Sk

 
       pre cirkev 
 
Rímsko-katolícka cirkev 1.991,- € 60.000,- Sk

Reformovaná cirkev 996,- € 30.000,- Sk

Cirkevný zbor ECAV 996,- € 30.000,- Sk

  –––––––––– 

S  p  o  l  u  : 3.983,- € 120.000,- 
Sk

  
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2009 

v pomere poskytnutých dotácií. 



 

 XXII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  
prerokovalo „Návrh na prerozdelenie dotácií pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy školské zariadenia na území 
Mesta Šamorín na rok 2009 a  
 

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2009 nasledovne:  

 
Návrh komisie školstva   

 
na prerozdelenie dotácií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Mesta Šamorín  
a pre školy a školské zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2009 

 
      

1 2 4 5 6 7 

 Škola 
Návrh dotácie     

v eurách 
Návrh dotácie   

v Sk 
5 %-ná rezerva  

v eurách 

5 %-ná 
rezerva       

v Sk 

Kláštorná 4 650 140 086 233 7 004 

Rybárska 3 000 90 378 150 4 519 ZŠ 

Mliečno 1 700 51 214 85 2 561 
          

MŠ Školská VJM 1 700 51 214 85 2 561 

MŠ Mliečno 1 000 30 126 50 1 506 

MŠ Dunajská 2 800 84 353 140 4 218 

MŠ Gazdovský rad 2 300 69 290 115 3 464 

MŠ Poľovnícka 1 600 48 202 80 2 410 

MŠ Veterná 2 600 78 328 130 3 916 

MŠ Ulice Márie 1 600 48 202 80 2 410 

MŠ 

MŠ Školská 2 600 78 328 130 3 916 
          

 Školy 9 350 281 678 468 14 084 

 MŠ 16 200 488 041 810 24 402 

 CVČ 340 10 243 17 512 

 ZUŠ 2 300 69 290 115 3 464 

 Spolu 28 190 849 252 1 410 42 463 
 
         

Iné   Gymnázium M.R.Š. 400 12 050 20 603 



 

Gymnázium I.M. s VJM 400 12 050 20 603 

Hotelová akadémia 70 2 109 4 105 

SOU SD Jednota 170 5 121 9 256 

SOU poľnoh. 0 0 0 0 

Špeciálna ZŠ 100 3 013 5 151 

Špeciálna ZŠ s VJM 100 3 013 5 151 

ZŠ Liečebný ústav 70 2 109 4 105 

školy 

Detský domov 0 0 0 0 
        

 

Rezerva komisie školstva 
pri MsZ 7 013 211 274 0 0 

 Dotácia spolu 36 513 1 099 991 1 475 44 436 
 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2008 

v pomere poskytnutých dotácií 
 
 
XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo informáciu primátora mesta o stave kúpaliska a  
 
a) vzalo na vedomie odznelú informáciu 
 
b) uložilo primátorovi mesta pripraviť na nasledujúce zasadnutie MsZ 

podrobnú informáciu o stave mestského kúpaliska 
      Termín:   najbližšie zasadnutie MsZ 
      Zodpovedný:  primátor mesta 
 
 
XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo informáciu primátora mesta o zámere spoločnosti ISTROKAPITAL 
SLOVENSKO a.s. na vybudovanie Športovo rekreačného areálu Šamorín, ktorý bude 
rozdelený na AQUA ARÉNU a na Dostihovú dráhu a  

 
a) vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  investičnom zámere 

uvedenej spoločnosti 
 
b) poverilo primátora mesta viesť rokovania so spoločnosťou 

ISTROKAPITAL SLOVENSKO a.s. za účelom príprav technických 
a právnych podmienok zmlúv na realizáciu projektu. 

 
 
 
 
 



 

 XXV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  
prerokovalo informáciu primátora mesta o ukončení nájomného vzťahu s firmou 
Privát Farm DUVAL-CO, Zlaté Klasy a 
 

a) vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o ukončení nájomného 
vzťahu  s firmou Privát Farm DUVAL-CO, Zlaté Klasy 

 
b) poverilo riaditeľa MsKS v spolupráci s komisiou kultúry a cirkví, 

s komisiou výstavby a územnej správy a s podnikateľskou komisiou 
pripraviť podklady na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov v MsKS – reštaurácia a kaviareň so zázemím. 

      Termín:   do 31.05.2009 
      Zodpovedný:  Tibor Domsitz, riaditeľ MsKS 

 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ          primátor mesta 
 
 
 
 
  
 
Overovatelia:   PhDr. László Végh   ........................................ 
 
 
 
 
     Zoltán Faragó  ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 
 Mgr. Kristián Forgách     ........................................ 
         František Pethő 
         Robert Keresztes 



 

 
     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/IV. 

 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009 

prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Dunajskej Strede a 

vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Dunajskej Strede pod č. Pd 

166/08-03 zo dňa 10.11.2008 doručeného na MsÚ v Šamoríne dňa 19.11.2008 proti 

VZN č. 4/2005 o podmienkach prevádzkovania obchodov a služieb na území mesta 

Šamorín v znení VZN č. 19/2008. 

 
 
 
V Šamoríne, 21.04.2009 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/XX. 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2009“ a  

 
a) schválilo v predloženom rozsahu nasledovne: 

 
 

Z rozpočtových prostriedkov  - bežné transfery športových jednotiek: 
 
 

Organizácia/šport Transfer na rok 2009 

TJ Družstevník Mliečno            3.140,- € 

Klub šermu Šamorín           7.420,- € 

TJ  KCK  Šamorín, kajak - canoe           8.630,- € 

FC   ŠTK  1914  Šamorín         11.230,- €  

Tenisový klub ŠTK Šamorín           2.880,- € 

Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín           7.370,- € 

ŠBK Šamorín – ženský basketbal           5.000,- € 

KYOKUSHIN karate klub               400,- € 

Stolnotenisový oddiel Šamorín              400,- € 

 
S p  o l  u 

 
        46.470,- € 

 
 



 

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež: 
 
 

Organizácia/mládež Transfer na rok 
2009 

MO Slov. rybárskeho zväzu Šamorín              500,- € 

Kynologický klub PO-VA              600,- € 

Mestský kynologický klub Šamorín              180,- € 

BABA klub              300,- € 

LAURA – združenie mladých              200,- € 

YOUNG ROCK IN Šamorín (Kovács, Jurányi              700,- €  

OZ Čilistovníček              280,- € 

F. K. Šamorín              600,- € 

FC  GOLD  BALL  SAMARIA           2.000,- € 

ZŠ MK s VJM, Školské športové stredisko 
 kajak-canoe  

          2.000,- € 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín           1.000,- € 

 
S p  o l  u 

 
        8.360,- € 

 
 
 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2009 

v pomere poskytnutých dotácií. 
 
 
 
 
 
V Šamoríne, 23.04.2009 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/XXI. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie dotácií pre kultúru a cirkev na rok 2009“ a  
 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu nasledovne: 
    pre kultúru 

 
O r g a n i z á c i a Schválená 

dotácia v € 
Schválená  

dotácia v Sk 
ZO CSEMADOK Šamorín      7.640,- € 230.162,- Sk

ZO CSEMADOK Mliečno          830,- € 25.004,- Sk

Mgr. Judita Kaššovicová  665,- €  20.033,- Sk

MO Matica slovenská Šamorín 1.330,- € 40.067,- Sk

RZ pri ZUŠ Š. Németha – Šamorínskeho 1.000,- € 30.126,- Sk

Harmonia Classica sláčikový súbor 250,- €  7.531,- Sk

Spoločnosť AT HOME GALLERY  3.985,- € 120.052,- Sk

Méry Beáta 500,- € 15.063,- Sk

ZMRŠ pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM 335,- € 10.092,- Sk

GANDHI - Občianske združenie rómov 500,- € 15.063,- Sk

IMMORTAL  -  Občianske združenie   1.000,- € 30.126,- Sk

LAURA - Združenie mladých 180,- €  5.422,- Sk

SAMARIA - spevácky zbor 1.000,- € 30.126,- Sk

Kiss Gábor 500,- € 15.063,- Sk

Somorja és Vidéke Kulturális Társaság 665,- € 20.033,- Sk

Margita Mezzeiová 200,- € 6.025,- Sk

 ––––––––––

S  p  o  l  u  : 20.580,- € 620.000,-
Sk

 



 

 pre cirkev 
 
Rímsko-katolícka cirkev 1.991,- € 60.000,- Sk

Reformovaná cirkev 996,- € 30.000,- Sk

Cirkevný zbor ECAV 996,- € 30.000,- Sk

  –––––––––– 

S  p  o  l  u  : 3.983,- € 120.000,- 
Sk

  
 
 
 

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2009 
v pomere poskytnutých dotácií. 

 
 
 
 
 
 
 
V Šamoríne, 23.04.2009 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/XIX. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2009  

prerokovalo „Návrh na odkúpenie časti nehnuteľnosti“ - pozemku parc. č. 413/23 
o celkovej výmere 4.185 m2 ako orná pôda o veľkosti cca 660 m2 (po vypracovaní 
geometrického plánu na rozdelenie pozemku) v k. ú. Bučuháza, vedený na LV č. 
1098 vo výlučnom vlastníctve Ing. Marty Szabó, bytom Malá 2071, 929 01  Dunajská 
Streda a schválilo odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 413/23 
o celkovej výmere 4.185 m2 ako orná pôda v k. ú. Bučuháza o veľkosti cca 660 m2 
(po vypracovaní geometrického plánu na oddelenie pozemku) vedený na LV č. 1098 
vo výlučnom vlastníctve Ing. Marty Szabó, bytom Malá 2071, 929 01  Dunajská 
Streda  

 
Mestom Šamorín   
 

za kúpnu cenu vo výške 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2). Celková kúpna cena za 660 m2 je 
17.523,- € (527.897,- Sk). 
 
 
 
V Šamoríne, 12.05.2009 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/ 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/ 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/ 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 16.04.2009  
čiastka 21/2009/ 


