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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 25/2009 

              Uznesenia prijaté dňa 03.12.2009 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Zoltán Faragó, Robert Keresztes a Peter Almásy. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009 

schválilo predložený program rokovania. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2009“ a 
 
a) schválilo  
 

1) zrušenie bodu b) v uznesení číslo 21/2009/XX., XXI. a XXII. zo dňa 
16.04.2009 týkajúceho sa rozpustenia 5%-nej rozpočtovej rezervy 
u bežných transferov pre telovýchovu, šport a mládež; pre kultúru 
a cirkev;  školy a školské zariadenia pre rok 2009. Takto 
nevyplatené finančné prostriedky sú zapracované do II. zmeny 
rozpočtu mesta 2009 na zmiernenie dopadu hospodárskej krízy. 

 
2) II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 vyhlásiť 

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

 
      Termín:    do  08.12.2009 
       Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2009 (ďalej len VZN), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 24/2008 o miestnych daniach“ a 

a) schválilo materiál v predloženom znení 
b)  uložilo mestskému úradu VZN č. 8/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

24/2008 o miestnych daniach vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

       Termín:    do  08.12.2009 
        Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2009 (ďalej len VZN), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 7/2006, VZN č. 11/2007 a VZN č. 
23/2008“ a  

a)  schválilo materiál v predloženom znení 
b) uložilo mestskému úradu VZN č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

14/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení VZN č. 7/2006, VZN č. 11/2007 a VZN č. 23/2008 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 

       Termín:    do  08.12.2009 
       Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2009 (ďalej len VZN) 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta 
Šamorín“ 

a)  schválilo materiál v predloženom znení 
b) uložilo mestskému úradu VZN č. 14/2009 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  08.12.2009 
       Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 (ďalej len VZN) 
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie“ a 

a)  schválilo materiál v predloženom znení 
b) uložilo mestskému úradu VZN č. 15/2009 o núdzovom zásobovaní pitnou 

vodou v období krízovej situácie vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

       Termín:    do  08.12.2009 
         Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2009 (ďalej len VZN), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šamorín“ a 

 
a)  schválilo materiál v predloženom znení 
 
b) uložilo mestskému úradu VZN č. 16/2009, ktorým sa určujú príspevky na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

 
       Termín:    do  08.12.2009 
         Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2009 (ďalej len VZN) 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy , dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
a neštátnych zriaďovateľov na území mesta Šamorín“ a 

 
a)  schválilo materiál v predloženom znení 
 
b) uložilo mestskému úradu VZN č. 17/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy , dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín a neštátnych zriaďovateľov na území mesta Šamorín vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

        
       Termín:    do  08.12.2009 
         Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

vzalo na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta 
Šamorín na roky 2010, 2011 a 2012“. 
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XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo návrh viacročného programového rozpočtu mesta Šamorín na  r. 2010 - 
2012 a 

a) schválilo Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2010 
b) vzalo na vedomie Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na 

roky 2011 a 2012 
c) uložilo Mestskému úradu 

1.  na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov 
vytvoriť 5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým 
plynulý chod a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ 
vo IV. štvrťroku 2010, resp. pri havarijnom stave vo financovaní. 

 
2. viacročný programový rozpočet mesta na roky 2010 – 2012 vyhlásiť 

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

       Termín:   do 08.12.2009 
       Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
  
  
  XIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  
prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
258/1 o výmere 175 m2 ako záhrada v katastrálnom území Mliečno“, vedený na LV č. 
870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – 
pozemku parc. č. 258/1 o výmere 175 m2 ako záhrada v katastrálnom území Mliečno, 
vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín pre dlhodobého 
užívateľa – žiadateľa: 

 
 Emma Stöszel, bytom Hlavná 58, 931 01  Šamorín 

 
za kúpnu cenu pozemkov – záhrad v danej lokalite schválenú v zmysle Zbierky 
uznesení čiastky č. 18/2005/XIX. a  XX. zo dňa 03.02.2005 vo výške 13,28 €/m2 
(400,- Sk/m2), celkom 2.324,- € za 175 m2. 
 

 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja E-KN pozemku parc. č. 1113 
o celkovej výmere 594 m2 v extraviláne k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín v rámci stavby systému elektronického výberu 
mýta – mobilnej mýtnej brány a schválilo odpredaja E-KN pozemku parc. č. 1113 
o celkovej výmere 594 m2 v extraviláne k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín pre investora stavby 

 
SkyToll, a.s., Apollo Busines Center, Prievozská 2/a, 821 09  Bratislava 
 

za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 9,29 €/m2 (280,- Sk/m2), 
celkom 5.518,26 € (166.320,- Sk) za 594 m2. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.12.2009  

prerokovalo návrh hlavného kontrolóra a uložilo mestskému úradu zabezpečiť 
vypracovanie Návrhu zmeny Organizačného poriadku mestského úradu za účelom 
vytvorenia samostatného referátu verejného obstarávania a získania grantov 
a dotácií z Európskej únie a iných zdrojov. 

 
Termín:  najbližšie zasadnutie MsZ 
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  Jozef Nagy    ................................................... 
 
 
 
   István Bittera    ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Robert Keresztes   ................................................... 
 Zoltán Faragó  
 Peter Almásy 


