
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 21/2013

          Uznesenia prijaté dňa 25.04.2013

I.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

zvolilo návrhovú komisiu v zložení: František Pethő, Ágnes Óváry a PhDr. László 
Végh.

II.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôzne:
- Vymenovanie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – 

Odpredaj nehnuteľnosti (bývalý areál Žrebčinca)
- Návrh na schválenie kapitálového vkladu Mesta Šamorín 
- Informácia primátora mesta – I. zmena rozpočtu mesta Šamorín na r. 

2013
- Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 

2012
- Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín

III.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

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

IV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

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

6/XVII./b); 11/VI./D/1); 15/XX./b)/1;16/XV./b);17/III/b); 17/VIII./b); 17/IX./b); 
17/X./b);  17/XI./b);  17/XI./c);  18/V./b);  18/VI./b);  18./VII./b);  18/VIII./b); 
18/IX./b);  18/X./b);  18/XI./b);  18/XII./b);  18/XIII./b);  18/XIII./c);  18/XV./b); 
19/I.; 20/IV./C/a); 20/IV./C/b); 20/IV./C/c); 20/IV./C/d); 20/VI./D/2); 20/IX./b); 
20/XII./B; 20/XIII./B; 20/XV./b); 20/XX./b);

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:
 18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 13/X./B)/1; 13/X./B)/2); 
13/XI./B); 13/XII./b); 15/XX./b)/2; 18/XIX.; 20/VI./D/1); 20/VIII./b); 20/XIV.; 
20/XVI./b); 20/XX./c) 
s odznelými pripomienkami zástupcu primátora mesta, a to:
Uznesenie  č.  18/IX./c)  –  posledná  veta  posledného  odstavca  znie: 
V prípade,  že  bude  vypísaná  nová  výzva,  mesto  sa  bude  uchádzať 
o nenávratný finančný príspevok.
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Uznesenie č. 21/XXVI. – predposlednú vetu vypustiť a posledná veta bude 
znieť: V prípade vypísania výzvy sa mesto bude uchádzať o nenávratný 
finančný príspevok na obnovu mestských budov.

V.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Správu  nezávislého  audítora  o overení  súladu  výročnej  správy 
s účtovnou závierkou, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu.

VI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  VZN)  mesta 
Šamorín  č.  2/2013  o podmienkach  poskytovania  dotácií  právnickým  osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom a

a) schválilo  VZN  mesta  Šamorín  č.  2/2013  o  podmienkach 
poskytovania  dotácií  právnickým  osobám  a fyzickým  osobám  – 
podnikateľom

b) uložilo  prednostovi  úradu schválené  VZN  mesta  zverejniť  na 
úradnej tabuli mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta v súlade s § 
6  ods.  8  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v platnom 
znení.

VII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  VZN)  mesta 
Šamorín  č.  3/2013,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  mesta  Šamorín  č.  2/2011 
o hospodárení  a nakladaní  s majetkom  mesta  v znení  VZN  mesta  Šamorín  č. 
11/2012 a

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN  mesta  Šamorín  č.  2/2011  o hospodárení  a nakladaní  s majetkom 
mesta v znení VZN mesta Šamorín č. 11/2012

b) uložilo  prednostovi  úradu schválené  VZN  mesta  zverejniť  na 
úradnej tabuli mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta v súlade s § 
6  ods.  8  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v platnom 
znení.
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VIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh zámeru mesta Šamorín na prevod nehnuteľnosti  pod bytovým 
domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým domom, a to 
pozemku registra  „C“  parc.  č.  2392/12  o celkovej  výmere 380 m2 ako  zastavaná 
plocha a nádvorie  vedenú vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín   na LV č. 870 a

a) schválilo  zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľnosti  pod bytovým 
domom prislúchajúceho veľkosti  spoluvlastníckeho podielu  priestoru na 
spoločných častiach podľa LV č. 1632, na pozemku registra „C“ parc. č. 
2392/12  o celkovej  výmere  380  m2 ako  zastavané  plochy  a nádvoria 
v podiele  5225/100000-in  v k.  ú.  Šamorín,  vedenú  na  LV  č.  870  vo 
výlučnom  vlastníctve  mesta  Šamorín  za  kúpnu  cenu  stanovenú 
predpisom  Ministerstva  spravodlivosti  SR  v zmysle  §  18a  zákona  č. 
182/1993 pre žiadateľa:

MVDr. Eduard Mamczák, bytom Strelecká 1, 931 01 Šamorín

formou  odpredaja  v súlade  s  §  9a  odseku  8  písmena  a)  zákona  č. 
138/1991  Zb.  v znení  neskorších  predpisov,  pri  prevode  bytu  alebo 
pozemku podľa osobitného predpisu za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2

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. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

IX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríre  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh zámeru mesta vo veci zámeny nehnuteľného majetku mesta a
a) schválilo  zámer  mesta  Šamorín  na zámenu  nehnuteľností  – 

pozemkov registra „C“ a to: 
parc. č. 2642/37   o     výmere 21 m  2    ako zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. 
Šamorín vedenú na LV č. 870 
z vlastníctva Mesta  Šamorín  do  vlastníctva   Ing.  Oľgy Hargašovej, 
bytom Stará cesta 431/3, 931 01  Šamorín – Mliečno 
parc. č. 239/3   o     výmere 53 m  2   ako ostatná plocha v k. ú. Mliečno vedenú 
na   LV   č.  1402  
z vlastníctva  Ing. Oľgy Hargašovej  do vlastníctva Mesta Šamorín
z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  v zmysle  §  9a  ods.  8  písm.  e) 
a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na zámenu nehnuteľností  je 
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom pri zohľadnení polohy, výmery 
resp. spôsobu využitia v súlade s podmienkami § 17 VZN mesta Šamorín
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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. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

X.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh zámeru mesta vo veci prevodu nehnuteľného majetku mesta a
A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 

a to pozemkov registra „C“ parc. č. 2642/44, 2642/43 a 2642/42  o výmere 
po  22  m2 ako  zastavané  plochy  a  nádvoria  vedené  príslušným 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 870 vo 
výlučnom  vlastníctve  Mesta  Šamorín  pod  stavbami  garáží  so  súp.  č. 
2363,  2364  a 2365  v súlade  s  §  9a  ods.  8  písm.  b)   zákona  SNR č. 
138/1991  Zb.,  za  kúpnu  cenu  stanovenú  podľa  platnej  cenovej  mapy 
mesta vo výške 117,17 €/m2 pre žiadateľov – vlastníkov garáží: 

Monika Mészárosová rod. Kuchtová, bytom Gazdovský rad 47/5, 
931 01  Šamorín
Ladislav Oros a manž. Edita rod. Állóová, bytom Gazdovský rad 43/29, 
931 01  Šamorín
Agáta Syneková rod. Bottová a spol., bytom Gazdovský rad 42/35, 
931 01  Šamorín

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. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

XI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta podľa § 16  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  mesta  Šamorín  č.  2/2011  o nakladaní  s majetkom  mesta 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a 

A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod majetku mesta  v súlade s § 9a 
ods.  8  písm.  b)  zákona  SNR č.  138/1991  Zb.   o majetku  obcí  v znení 
neskorších  predpisov,  pre  účely   využitia  na  výstavbu,  resp.  prístavbu 
fittness centra v celosti pozemok registra „C“ parc. č. 1921/75 o celkovej 
výmere 186 m2 ako ostatné plochy  vedenú na LV č. 870 za kúpnu cenu 
podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 61,40 €/m2 pre žiadateľa:

JUDr. Pavol Špaček a manž. Jarmila, bytom Stredná 430/1, 
931 01  Šamorín
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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. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

XII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta podľa § 16  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  mesta  Šamorín  č.  2/2011  o nakladaní  s majetkom  mesta 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a

A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod majetku mesta  v súlade 
s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov,  pre  účely   využitia  na  výstavbu,  resp.  prístavbu 
zdravotníckeho zariadenia  –  ordináciu  lekára v celosti  pozemok registra 
„C“ parc. č. 1921/87 o celkovej výmere 230 m2 ako ostatné plochy vedenú 
na LV č. 870 za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 
61,40 €/m2  pre žiadateľa:

Ing. Arpád Figura a manž. Jana bytom Jabloňová 8, 931 01 Šamorín

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. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

XIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh  vo  veci  prevodu  nehnuteľného  majetku  mesta  a  schválilo 
prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/4 – 
2208/13  o výmere po 19 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedené príslušným 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín pod stavbami garáží so súp č. 2397 - 2406, v súlade s § 
9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. za kúpnu cenu vo výške 71,- €/m2 

pre žiadateľov – vlastníkov garáží: 

Ľubomír Ivanič,  Veterná 488/6, 931 01  Šamorín
Anton Kadvan, Gazdovský rad 38/43, 931 01  Šamorín
Brigita Kovácsová, Gazdovský rad 35/49, 931 01  Šamorín
Mgr. Katarína Hrušková, Gazdovský rad 38/43, 931 01  Šamorín
Alica Földváryová, Gazdovský rad 49, 931 01  Šamorín
Mgr. Laura Nagyová, Gazdovský rad 34/55, 931 01  Šamorín
Ing. Ladislav Nagy, Gazdovský rad 34/55, 931 01  Šamorín
Helena Fehérová, Gazdovský rad 61, 931 01  Šamorín
Otto Lelkeš, 930 41  Kvetoslavov 51
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Martin Pošvanc, Veterná 488/6, 931 01 Šamorín.

XIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh  vo  veci  zámeny  nehnuteľného  majetku  mesta  a  schválilo 
zámenu pozemkov z dôvodu majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností v súlade 
s geometrickým plánom č.  40286070-017/13 zo dňa 20.03.2013 vyhotoveným na 
„Zlúčenie a znovurozdelenie pozemkov v k. ú. Mliečno“  parc. č. 393/2, 402/2, 403/2, 
404 a na zrušenie parc. č. 393/5 a 401 nasledovne: 
 

zámenu novovytvorených nehnuteľností, pozemkov registra „C“ a to: 
- diel č.   5 o výmere  40 m2 vyhotovený z parc. č. 393/5 vedený na LV 

č. 1310 z vlastníctva Filipa Šucu  a manž. do vlastníctva Mesta Šamorín

- diel č.   2 o výmere   1 m2 vyhotovený z parc. č. 393/2
- diel č.   3 o výmere   1 m2 vyhotovený z parc. č. 393/2
- diel č.   8 o výmere 13 m2 vyhotovený z parc. č. 403/2
- diel č. 11 o výmere 43 m2 vyhotovený z parc. č. 403/2 vedené na LV č. 

870 
z vlastníctva Mesta Šamorín do vlastníctva Filipa Šucu a manž., 
bytom Pokojná 7, 931 01  Šamorín - Mliečno

bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na zámenu nehnuteľností  je 
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom pri zohľadnení polohy, výmery, 
resp. spôsobu využitia v súlade s podmienkami § 17 VZN mesta Šamorín.

XV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  uzatvorenia  „Záložnej  zmluvy“  v  súvislosti  s 
výstavbou bytového domu s 20 b. j. na Kasárenskej ulici v Šamoríne na pozemku 
parc. č. 19/2 v katastrálnom území Šamorín a 

a) schválilo uzatvorenie  „Záložnej  zmluvy“  medzi  Ministerstvom 
dopravy,  výstavby  a  regionálneho  rozvoja  SR  a  mestom  Šamorín  na 
zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie 
pohľadávky záložného veriteľa v sume 206 050,- € predstavujúcej výšku 
poskytnutej  dotácie  na  obstaranie  nájomného  bytového  domu  na 
Kasárenskej  ulici  v  Šamoríne  na  pozemku  reg.  „C“  parc.  č.  19/2  v 
katastrálnom území Šamorín zapísanej v katastri  nehnuteľností na LV č. 
870 ako zastavané plochy.

6



b) poverilo primátora mesta podpísaním Záložnej zmluvy

c)  poverilo  prednostu MsÚ zverejnením tejto  zmluvy po jeho podpise na 
internetovej  stránke  mesta  v súlade  so  zákonom  č,  2011/2000  Z.  z. 
o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v platnom znení.

XVI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo   Návrh  MPBH Šamorín s.r.o.  so sídlom  Školská 37,  931 01  Šamorín 
na  odpis  nevymožiteľnej  pohľadávky  vo  výške  2.861,48  €  a schválilo odpis 
nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 2.861,48 € z účtovnej evidencie MPBH Šamorín 
s.r.o.  so  sídlom Školská  37,  931  01  Šamorín  z dôvodu  úmrtia  dlžníka  Ľudovíta 
Sármánya, užívateľa mestského bytu na Rybárskej ul. č. 23/A v Šamoríne v súlade s 
§ 30 ods. 6 a ods. 11 a § 21 písm. k) VZN mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní  s majetkom mesta v znení  VZN č.  11/2012,  a tým znížiť  hospodársky 
výsledok spoločnosti.  

XVII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.4.2013 

prerokovalo Zámer mesta Šamorín o spolupráci s firmou OSP DANUBIUS DS s.r.o. 
so sídlom Bratislavská 37,  931 01 Šamorín spolu s  predloženými  návrhmi  zmlúv 
o prenajatí  pozemkov  za  účelom  výstavby  nájomného  bytového  domu  na 
Kasárenskej ulici v Šamoríne a 

a) schválilo zámer mesta Šamorín v súlade s § 9 ods. 9 písm. c) zákona 
SNR  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade  s VZN  mesta  Šamorín  č.  2/2011  o hospodárení  a nakladaní 
s majetkom mesta § 22 ods. d)  na prenájom nehnuteľností, a to pozemkov 

parc. č. 10/1 o výmere 1.186 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 10/2 o výmere      29 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 10/3 o výmere    251 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.   3/8 o výmere    286 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
parc. č.  3/9  o výmere 1.029 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
a časť pozemku parc. č. 20/1 o výmere 4.961 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, ktoré sú zapísané na LV č. 
870  v  katastrálnom  úrade  v  Dunajskej  Strede  za  účelom  výstavby 
nájomného  bytového  domu  na  Kasárenskej  ulici  v Šamoríne  so 
spoločnosťou OSP DANUBIUS DS s.r.o. so sídlom Bratislavská 37, 931 
01 Šamorín s výškou nájomného za 1,- €/rok.

b)  poverilo prednostu MsÚ 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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XVIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2013 a 

a) schválilo prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2013 nasledovne:

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek:

Organizácia/športový klub Transfer
na rok 2013

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 pre mládež:

Organizácia/mládež Transfer
na rok 2013

MO SRZ Šamorín (rybári) 400,-  €
LAURA – Združenie mladých 300,-  €
Mestský kynologický klub Šamorín 200,-  €
ZŠ M. Korvína s VJM /Školské športové stredisko 
KCK/ 2.000,-  €
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín 1.000,-  €
Mestský modelársky klub Šamorín 400,-  €
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – 
Jakub Nagy 500,- €
Spolu : 4 800,- €
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b)  uložilo  MsÚ povinne  zadržanú  5  %-nú  rezervu  v prípade  priaznivého 
hospodárskeho  výsledku  uvoľniť  po  31.10.2013  v pomere  poskytnutých 
dotácií.

XIX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2013  a
a) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2013 nasledovne:

Výška dotácie pre kultúru na rok 2013: 20.000-, €

Por. 
číslo Ž i a d a t e ľ

Požadovaná 
výška 

dotácie €

Poskytnutá 
výška dotácie

€
1. Somorja és Vidéke Kulturális Társaság 700,- 300,-
2. OZ GANDHI 600,- 500,-
3. Dr. Fóthy János 600,- 300,-
4. OZ PIEDRO 2.000,- 800,-
5. OZ AIN KARIM 1325,- -
6. OZ AIN KARIM 570,- 200,-
7. Inštitút dcér Márie pomocnice - 

Saleziánky 2.000,- -
8. MO Matica slovenská 3.000,- 1.000,-
9. Mgr. Judita Kaššovicová     /2 projekty/ 3.300,- 700,-

  10. LAURA, združenie mladých 170,- -
  11. RZ pri ZUŠ Š. Németha-

Šamorínskeho  /2 proj./ 2.750,- 700,-
  12. OU DEJA VU - klub 1.500,- 600,-
  13. Spol. At Home Gallery      /3projekty/ 10.000,- 3.000,-
  14. Chrám. zbor SANCTA      /6 projektov/ 1.236,- 600,-
  15. ZO CSEMADOK         /5 projektov/ 18.400,- 6.300,-
  16. OZ IMMORTAL 120,- 1.000,-
  17. Németh Imrich 600,- 400,-
  18. Komorný súbor HARMONIA CLASSICA 900,- 800,-
  19. VITA HUMANA 1.000,- -
  20. CSEMADOK Mliečno -Tejfalu 800,- 800,-
  21. Mayer Éva        /2 projekty/ 12.975,- 2.000,-

  

S p o l u 65.626,- 20.000,-

C i r k e v :
1. Rímsko-katolícka cirkev 4.000,- 825,-
2. Cirkevný zbor ECAV 2.700,- 1.650,-
3. Reformovaná kresťanská cirkev 2.000,- 825,-
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S p o l u 8.700,- 3.300,-

b)  uložilo  MsÚ povinne  zadržanú  5  %-nú  rezervu  v prípade  priaznivého 
hospodárskeho  výsledku  uvoľniť  po  31.10.2013  v pomere  poskytnutých 
dotácií.

XX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo Návrh komisie školstva  na 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  2013  a  schválilo 
prerozdelenie dotácií na rok 2013 nasledovne:

Škola a školské zariadenie            
Návrh prerozdelenia bežných 

transferov na rok 2013 

ZŠ

Kláštorná 1 628  

Rybárska 1 050  

Mliečno    595  

Spolu 3 273  
 

MŠ

MŠ Školská VJM 595

Dotáciu v 
navrhovanej 

výške 
5.670,- € 
využiť na 

letné opravy

MŠ Školská 910

MŠ Ulice Márie 560

MŠ Veterná 910

MŠ Poľovnícka 560

MŠ Dunajská 980

MŠ Mliečno 350

MŠ Gazdovský rad 805

Spolu 5 670
 

CVČ   75  

ZUŠ 950  

Spolu 1 025  

Iné 
školy

Gymnázium M.R.Š.   150  

Gymnázium I.M. s VJM   150  

Hotelová akadémia 35  
SOU SD Jednota 65  
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Špeciálna ZŠ 25  

Špeciálna ZŠ s VJM 25  

Spolu 450  

Bežné transfery spolu 4 748  
 

Rezerva Komisie škol. pri MsZ 4 557  

Letné opravy 8 695
Navýšené 
o 5.670,- €

Spolu 13 252  

Bežné transfery 18 000  

Schválený rozpočet 18 000  

XXI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

schválilo vymenovanie  komisie  na  vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  – 
Odpredaj  nehnuteľnosti  (bývalý  areál  Žrebčinca)  v k.  ú.  Šamorín  č.  OVS 1/2013 
o najvhodnejšiu  ponuku  na  uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  odkúpenie  pozemku 
v zložení: PaedDr. Arpád Érsek, Zoltán Faragó, Ing. arch. Szilárd Fónod, Ing. Tibor 
Pogány a Ing. Imrich Tóth.

XXII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom zasadnutí  dňa  25.04.2013 

schválilo kapitálový vklad Mesta Šamorín nad rámec základného imania do imania 
spoločnosti  AREA ŠAMORÍN  spol.  s r.o.  vo  výške  100.000,-  €  na  financovanie 
výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou Domu smútku v Šamoríne.

XXIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom zasadnutí  dňa  25.04.2013 

vypočulo informáciu primátora mesta (podanú aj  písomne)  o vykonaní  I.  zmeny 
rozpočtu mesta na rok 2013 a vzalo na vedomie odznelú informáciu.

XXIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

prerokovalo  Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 
2012 a

A)  konštatovalo, že
1) hospodárenie mesta za rok 2012 bolo vyhodnotené a záverečný účet 

mesta  bol  schválený  na  plenárnom  zasadnutí  dňa  28.02.2013. 
Úlohy mesta vyplývajúce zo zákona o Obecnom zriadení a v súlade 
s potrebami mesta boli zabezpečené.
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2) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
bola schválená na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 28.02.2013 

B) schválilo odmenu hlavného kontrolóra mesta  vo výške  30 % zo súčtu 
platov za rok 2012.

XXV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.04.2013 

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 2012 vo výške 805,- €, a na základe toho

b)  určilo  plat  primátorovi  mesta Šamorín  s účinnosťou  od  01.05.2013 
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  vo  výške  2.994,- €  na 
základe   nasledovného vzorca  :

805,- € x 2,53 = 2 036,65 €  (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona a na základe  rozhodnutia MsZ  o 47 %, spolu plat 
primátora činí   2.993,87 €, zaokrúhlene 2.994,- €.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
  prednosta úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Csaba Orosz ...................................................

Robert Keresztes ...................................................
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Zapísala návrhová komisia v zložení:
František Pethő ……………………………………
Ágnes Óváry 
PhDr. László Végh
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	A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov registra „C“ parc. č. 2642/44, 2642/43 a 2642/42 o výmere po 22 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedené príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín pod stavbami garáží so súp. č. 2363, 2364 a 2365 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb., za kúpnu cenu stanovenú podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 117,17 €/m2 pre žiadateľov – vlastníkov garáží:

