
 1

  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 29/2010 

               Uznesenia prijaté dňa 29.04.2010 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Ildikó Némethová, František Pethő a Ing. 
Ladislav Kovács. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôzne: 
- Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb formou 

priameho prenájmu v zmysle VZN č. 12/2009 
- Návrh: Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2014  
- Návrh na zrušenie uznesenia MsZ čiastky 28/2010/III. zo dňa 01.04.2010 a 

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci výzvy ROP – 2.1c – 2010/02 „Domov dôchodcov“ 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

prerokovalo „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2010“ a 
a) schválilo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2010 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2010 

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

      Termín:    do 06.05.2010 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

prerokovalo „Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 
2/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Šamorín“ 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 2/2010 o podmienkach držania psov na 
území mesta Šamorín s doplnením prílohy č. 1 a odznelých pripomienok 

b) uložilo MsÚ vyhlásiť VZN mesta Šamorín č. 2/2010 o podmienkach 
držania psov na území mesta Šamorín na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta 

      Termín:    do 06.05.2010 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

prerokovalo „Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 
3/2010 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 3/2010 o určení miest na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane 

b) uložilo MsÚ vyhlásiť VZN mesta Šamorín č. 3/2010 o určení miest na 
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta 

      Termín:    do 06.05.2010 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie rozdelenia pozemkov“ na základe geometrického 
plánu  č. 270/09 vypracovaného so spoločnosťou Geoline – DS s.r.o. v súvislosti so 
zastavovacím plánom pre obytný súbor 13 RD v katastrálnom území Bučuháza 
vedených vo vlastníctve mesta Šamorín a zastavovací plán pre obytný súbor 13 RD 
Šamorín – Bučuháza vypracovaný Ing. arch. Pavlom Bodóom v 03/2009 a schválilo  

A) rozdelenie pozemkov v súvislosti so zastavovacím plánom pre obytný 
súbor 13 RD, a to:  
parc.č. 68/1 o výmere 3385 m2 ako orná pôda,  
parc.č. 68/2 o výmere 2251 m2 ako orná pôda,  
parc.č. 77 o výmere 4941 m2 ako ostatná plocha a  
parc.č. 79/1 o výmere 5246 m2 ako zastavaná plocha  
v katastrálnom území Bučuháza, vedených na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín 

 
B) zastavovací plán „Obytný súbor 13 RD Šamorín – Bučuháza“ vypracovaný 

Ing. arch. Pavlom Bodóom v 03/2009. 
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VIII. 
      Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na schválenie žiadateľov na  odpredaj pozemkov“ formou 
priameho odpredaja, vedených vo vlastníctve mesta Šamorín  na výstavbu rodinného 
domu v katastrálnom území Kraľovianky, za kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2  
a schválilo odpredaj nehnuteľností – pozemkov pre žiadateľov: 
 

1) parc. č. 14/16 o výmere 676 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: 

  
  Zuzana Szelleová, Kováčska 9, 931 01 Šamorín 

 
do výlučného vlastníctva v celosti 

 
2) parc. č. 14/17 o výmere 624 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: 
 
Henrieta Lipovská, Latorická 10, 821 07 Bratislava 
 
do výlučného vlastníctva v celosti 

 
3) parc. č. 14/14 o výmere 659 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: 
 
Ing. Halas Radoslav a manž., Školská 981/32, 931 01 Šamorín 
 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 
formou priameho odpredaja ako výnimka  podľa § 9 a),  odseku 8, písmena e) 
zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov za kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2. 

 
 
IX.  

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnosti – 
pozemku“ parc. č. 1098  o celkovej výmere 358 m2 ako záhrada  v katastrálnom 
území Šamorín na Pomlejskej ulici a schválilo prevod nájomného práva 
k nehnuteľnosti  –  pozemku parc. č. 1098 o výmere 358 m2 ako záhrada   
v katastrálnom území Šamorín pre žiadateľa: 
  
 Ing. Dušan Veselko a manž. Oľga, Nezábudková 1, 931 01 Šamorín 
 
s výškou nájomného 23,76 €/rok s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky 
uznesení čiastky 6/2007/XVII. zo dňa 28.08.2007 a č. 32/2002/XV. zo dňa 
03.05.2002. 
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X. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja novovytvorenej nehnuteľnosti – 
pozemku“ parc. č. 214/70 o výmere 6 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie vedený na 
LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta  Šamorín a schválilo odpredaj 
novovytvorenej nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 214/70 o výmere 6 m2 ako 
zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Mliečno na Brečtanovej ulici 
vedený na LV č. 870, pre účely majetkoprávneho usporiadania novostavby objektu 
„garáže“ na pozemkoch parc. č. 214/25, 214/69 pre žiadateľa:  

 
 Schill Tibor a manželka Erika, Mliečno 414, 931 01 Šamorín 

  
formou priameho odpredaja  ako výnimka  podľa § 9 a), odseku 8, písmena e) 
zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
prítomných  poslancov  za  kúpnu  cenu vo výške 56,42 €/m2, celkovo za 6 m2  
338,52 €. 

 
 
XI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
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  inžinierskej stavby „Obytný súbor 13 RD pri ul. 
Jasná, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia 
distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, rozvodov elektrických vedení 
a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku“ cez 
nehnuteľnosti – pozemky: 
- parc. č. 1719    o výmere        5023 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1704    o výmere        1845 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1499    o výmere        5290 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1540    o výmere        2844 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1439/1 o výmere        6867 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Šamorín, vedených na LV č. 870 
 
- parc. č. 1601    o výmere        4460 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 1 

 
- parc. č.   57/1   o výmere        6875 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
-    parc. č. 214/3   o výmere         272 m2 ako orná pôda 
v  k. ú. Mliečno, vedených na LV č. 870 

 
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín – ako vlastníkom predmetných pozemkov 
a oprávnenou osobou ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava – ako investorom 
stavby elektroenergetickej stavby. 
 

B) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ z dôvodu umiestnenia 
elektroenergetických zariadení cez nehnuteľnosti – pozemky: 
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- parc. č. 1719 o výmere     5023 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1704 o výmere     1845 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1499 o výmere     5290 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1540 o výmere     2844 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1439/1 o výmere  6867 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Šamorín, vedených na LV č. 870 

 
- parc. č. 1601 o výmere     4460 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 1 

 
- parc. č. 57/1     o výmere   6875 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
-    parc. č. 214/3   o výmere    272 m2 ako orná pôda 
v  k. ú. Mliečno, vedených na LV č. 870 

 
po vyhotovení geometrického plánu na zameranie skutkového stavu stavby a po 
vydaní kolaudačného rozhodnutia.  

 
 
XII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľnosti, novovytvoreného pozemku parc. č. 
68/6 o výmere 37 m2 ako orná pôda, ktorý pozemok bol vytvorený v súlade 
s rozdelením pozemkov v katastrálnom území Bučuháza pre účely plánovanej 
zástavby „Obytný súbor 13 RD Šamorín Bučuháza“ a schválilo priamy odpredaj 
novovytvorenej nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 68/6 o výmere 37 m2 ako orná 
pôda v katastrálnom území Bučuháza vedený príslušným Katastrálnym úradom 
v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Šamorín  pre žiadateľa: 
 
 RNDr. Tibor Szilassy a manž. Alica, Alexandra Markuša 16,  
 979 01 Rimavská Sobota 
 
za kúpnu cenu vo výške 18,58 €/m2 (podľa platnej cenovej mapy mesta) formou 
priameho odpredaja  ako výnimka  podľa § 9 a), odseku 8, písmena e), zákona č. 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov. 

 
 
XIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie: 
 

A) uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena“ medzi povinnou osobou – 
Mesto Šamorín – ako vlastníkom verejného priestranstva a oprávnenou 
osobou na pozemok parc. č. 1326/1, na ktorom sú vybudované  parkovacie 
plochy a prístupová cesta – a investorom stavby podľa schváleného 
projektu 
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B) odpredaja novovytvorených nehnuteľností – pozemkov“ parc. č. 1316/13 
o výmere 5 m2 ako zastavaná plocha, parc. č. 1326/4 o výmere 2 m2 ako 
zastavaná plocha a parc. č. 1326/5 o výmere 1 m2 v k. ú. Šamorín 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemku pod objektom 
polyfunkčného domu a schválilo 

 
A) uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 

1326/1 o výmere 1168 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území 
Šamorín vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín, na ktorej sú 
vybudované  parkovacie plochy a prístupová cesta – investorom stavby 
podľa schváleného projektu medzi zmluvnými stranami: 

  Mesto Šamorín  - ako povinná osoba 
  JUDr. Rudolf Durdík - ako oprávnená osoba 
 
 B) odpredaj novovytvorených nehnuteľností – pozemkov 
  parc. č. 1316/13 o výmere 5 m2 ako zastavaná plocha,  
  parc.č. 1326/4    o výmere 2 m2 ako zastavaná plocha a  
  parc.č. 1326/5   o výmere 1 m2  
v k. ú. Šamorín vedených na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemku pod objektom polyfunkčného 
domu pre žiadateľa: 
 
 JUDr. Rudolf  Durdík, Pomlejská 25, 931 01 Šamorín 
 
formou priameho odpredaja v súlade s § 9 a),  ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 94,93 €/m2 
podľa platnej cenovej mapy mesta. 

 
 
XIV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena  a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ a schválilo 

a) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v súvislosti s realizáciou  stavby „Prestavba administratívnej budovy na 
bytový dom“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia 
distribučnej sústavy, a to VN káblová prípojka, kiosková transformačná 
stanica a rozvody NN“ v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby cez 
nehnuteľnosti – pozemky: 
- parc. č. 57/11    o výmere     6266 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 352/2    o výmere     1158 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 372/3    o výmere     9910 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 392/2    o výmere       881 m2 ako ostatné plochy 
- parc. č. 446       o výmere     1455 m2 ako ostatné plochy 
- parc. č. 447/2   o výmere    11798 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 503      o výmere      1083 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

 v k. ú. Mliečno, vedených na LV č. 870 medzi  
 povinnou osobou: Mesto Šamorín – ako vlastníkom predmetných pozemkov 
a  oprávnenou osobou: ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava –  
      ako investorom stavby elektroenergetickej stavby 
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b) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ z dôvodu umiestnenia 
elektroenergetických zariadení cez nehnuteľnosti – pozemky: 
- parc. č. 57/11   o výmere       6266 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 352/2   o výmere       1158 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 372/3   o výmere       9910 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 392/2   o výmere         881 m2 ako ostatné plochy 
- parc. č. 446      o výmere       1455 m2 ako ostatné plochy 
- parc. č. 447/2   o výmere     11798 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 503      o výmere       1083 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

v k. ú. Mliečno, vedených na LV č. 870 po vyhotovení geometrického plánu na 
zameranie skutkového stavu stavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia medzi: 
 povinnou osobou: Mesto Šamorín – ako vlastníkom predmetných pozemkov 
a  oprávnenou osobou: ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava –  
      ako investorom stavby elektroenergetickej stavby 
 
 c) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na odpredaj časti 
nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 446 o celkovej výmere 1455 m2 ako ostatná plocha 
v k. ú. Mliečno pre účely výstavby TS 
 
 d)  uzatvorenie „Kúpnej zmluvy“ na odpredaj časti zastavaného pozemku TS 
z parc. č. 446 v k. ú. Mliečno po vyhotovení geometrického plánu na zameranie 
skutkového stavu stavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia  so žiadateľom: 
  
 Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 
formou priameho odpredaja v súlade s § 9 a),  ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 56,42 €/m2 
podľa platnej cenovej mapy mesta. 

 
XV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na zrušenia Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 22/2009/XIII.  zo dňa 
18.06.2009“ a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne č. 22/2009/XIII. zo dňa 18.06.2009. 

 
XVI. 

      Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
1921/75  o celkovej výmere 416 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území 
Šamorín  vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo 
prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1921/75 o celkovej výmere 416 m2 
ako ostatná plocha  v katastrálnom území Šamorín  vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, o výmere cca 230 m2,  pre účely vytvorenia  
príjazdovej  komunikácie,  verejných parkovacích  miest  a realizácie parkovej úpravy   
okolia polyfunkčného objektu, bez možnosti oplotenia pozemku pre žiadateľa: 

 
 Ing. Arpád Figura a manž.,  Jabloňová 8,  931 01 Šamorín 
 
s výškou nájmu 0,06 €/m2/rok na dobu 5 rokov. Po piatich rokoch sa výška nájmu 
prehodnotí.  
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XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 
22/2009/XIV.  zo dňa 18.06.2009 a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne č. 
22/2009/XIV. zo dňa 18.06.2009. 

 
XVIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku“ parc. č. 
1921/75  o celkovej výmere 416 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území 
Šamorín  vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo 
prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1921/75 o celkovej výmere 416 m2 
ako ostatná plocha  v katastrálnom území Šamorín  vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, o výmere cca 186 m2,  pre účely vytvorenia  
príjazdovej  komunikácie,  verejných parkovacích  miest  a realizácie parkovej úpravy   
okolia polyfunkčného objektu, bez možnosti oplotenia pozemku pre žiadateľa: 
 
 JUDr. Pavol Špaček, Mliečno 430,  931 01 Šamorín 
 
s výškou nájmu 0,06 €/m2/rok  na dobu 5 rokov. Po piatich rokoch sa výška nájmu 
prehodnotí. 

 
XIX. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh: 

- na schválenie zmeny uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 
22/2009/XV zo dňa 18.06.2009“ týkajúcej sa zmeny veľkosti pozemku 
z pôvodných cca 90 m2 na cca 110 m2 vzhľadom na rozšírenie 
plánovaných terénnych parkových úprav okolia „Scottish pub“ 

- na zrušenie schváleného prenájmu pozemku“ pre vybudovanie príjazdovej 
komunikácie o šírke 4 m k parkovacím státiam na pozemkoch parc. č. 
1921/75 a parc. č. 1921/76 schválených uvedeným uznesením MsZ 
Zbierky čiastky č. 22/2009/XV zo dňa 18.06.2009 a 

 
1) schválilo 

a) zmenu Uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 22/2009/XV. 
zo dňa 18.06.2009. týkajúcej sa zmeny veľkosti pozemku 
z pôvodných cca 90 m2 na cca 110 m2 vzhľadom na rozšírenie 
plánovaných terénnych parkových úprav okolia „Scottish pub“ a 

b) uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. č. 1932/3 
o celkovej výmere 446 m2 vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín so žiadateľom: 

 
                 Ing. Arpád Figura a manž. bytom Jabloňová 8 Šamorín 
           s výškou nájmu 0,06 €/m2/rok. 

 
2)  zrušilo schválený prenájom pozemku pre vybudovanie príjazdovej 

komunikácie o šírke 4 m k parkovacím státiam na pozemkoch parc. č. 
1921/75 a parc. č. 1921/76 schválených uvedeným uznesením MsZ 
Zbierky čiastky č. 22/2009/XV. zo dňa 18.06.2009. 
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XX. 
      Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku“ parc. č. 2120/1 
o celkovej výmere 1182 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o nájme 
pozemku“ na prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2120/1 o celkovej 
výmere 1182 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, za účelom výstavby verejných parkovacích plôch 
v súvislosti s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom na pozemkoch parc. č. 2115 
a parc. č. 2116  v k. ú. Šamorín“ podľa schváleného projektu stavby so žiadateľom: 
 
 Karol Peller, bytom Mliečno 461, 931 01 Šamorín. 

 
 
XXI. 

      Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku“ parc. č. 244/1 
o celkovej výmere 5186 m2 ako ostatná plocha vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín a schválilo  uzatvorenie „Zmluvy o nájme pozemku“ na 
prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 244/1 o celkovej výmere 5186 m2 
ako ostatná plocha, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, 
o výmere cca 43 m2 za účelom výstavby parkovacích plôch v súvislosti s realizáciou 
stavby „Rodinný dom na pozemku parc. č. 341/1 v k. ú. Mliečno“ so žiadateľom: 
 
 CSE-PELLSTAV s.r.o., Gazdovský rad 17, 931 01 Šamorín 
 
bezodplatne na dobu počas životnosti stavby. 

 
 
XXII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľností“ – geometrickým plánom 
zameraných pozemkov pod stavbami garáží v katastrálnom území Šamorín, 
vedených na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo priamy 
odpredaj novovytvorených nehnuteľností – pozemkov pod stavbami garáží ako 
zastavaných plôch v katastrálnom území Šamorín vedených príslušným 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín  pre vlastníkov objektov: 
 
-  parc. č. 2211/2 o výmere    18 m2   Karol Dégner, Bratislavská 82, Šamorín 
-  parc. č. 2211/3 o výmere    19 m2   PaedDr. Helena Bačikovská, Bratislavská 82, Šamorín 
-  parc. č. 2211/4 o výmere    21 m2   Igor Péter, Bratislavská 82/66, Šamorín 
-  parc. č. 2211/5 o výmere    21 m2   Arpád Boros, Dunajská 16, Šamorín 
-  parc. č. 2211/6 o výmere    19 m2   Ján Varga, Veterná 2 Šamorín 
-  parc. č. 2211/7 o výmere    18 m2   Mária Sarvašová,  Bratislavská 84/66, Šamorín 
-  parc. č. 2211/8 o výmere    19 m2   Rudolf Szalay, Bratislavská 84, Šamorín   
-  parc. č. 2211/9 o výmere    19 m2   Štefan Szabó, Gazdovský rad 65/33, Šamorín 
za kúpnu cenu vo výške 117,17 €/m2 podľa platnej cenovej mapy mesta formou 
priameho odpredaja v súlade s § 9 a),  ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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XXIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2010“, a   
 

a) schválilo prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2010 nasledovne: 

 
Organizácia/šport Transfer na rok 2010 
TJ Družstevník Mliečno             2 860,- € 
Klub šermu Šamorín             6 930,- € 
TJ KCK Šamorín, kajak – canoe              7 860,- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín           11 040,- € 
Tenisový klub ŠTK Šamorín             2 830,- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín             6 640,- € 
ŠBK Šamorín – ženský basketbal             5 040,- € 
KYOKUSHIN karate klub                 400,- € 
Stolnotenisový oddiel Šamorín                 400,- € 
 
S p o l u : 

     
          44 000,- € 

 
 

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek 
 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2010 
MO SRZ Šamorín /rybári/                500,- € 
LAURA – Združenie mladých                 350 - € 
YOUNG ROCK IN Šamorín /Jurányi, Kovács/                700,- € 
Mestský kynologický klub                200,- € 
Kynologický klub PO – VA                600,- € 
OZ Čilistovníček                250,- € 
BABA KLUB                300,- € 
ZŠ M. Korvína s VJM /Školské športové stredisko KCK             2 000,- € 
F. K. Šamorín             1 000,- € 
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín             1 000,- € 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov                600,- € 
Mestský modelársky klub Šamorín                500,- € 
 
S p o l u :  

 
            8 000,- € 

 
 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2010 

v pomere poskytnutých dotácií. 
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XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2010“ a  
 
a) schválilo nasledovné prerozdelenie dotácií pre kultúru a cirkev na rok 

2010: 
 

Por. 
číslo 

 
Ž i a d a t e ľ 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Poskytnutá 
výška 

dotácie v € 
1. ZO CSEMADOK  Šamorín    ( 5x) 16.560,- 6.300,- 
2. ZO CSEMADOK  Mliečno      830,-   650,- 
3. MO Matica slovenská   2.000,- 1.050,- 
4. OZ GANDI     700,-   450,- 
5. RZ pri ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho  (3x)   2.100,- 1.060,- 
6. Spoločnosť At Home Gallery   6.800,- 3.500,- 
7. Harmonia Classica komorný súbor   1.000,-   530,- 
8. ECCLESIA nezisková organizácia      2.916,10 1.050,- 
9. Kultúrne združ. Šamorín a okolie    1.200,-   520,- 
10. ZMRŠ pri Gymnáziu I. Madácha s VJM Šamorín      400,- neposkyt. 
11. Eva Mayerová, Mgr. art.      670,-   420,- 
12. OZ Ain Karim     760,- neposkyt. 
13. OZ EUREGIO   1.800,-   840,- 
14. IMMORTAL Polgári Társulás   1.500,- 1.150,- 
15. SANCTA MARIA spevácky zbor  (4x)     1.644,25    520,- 
16. Spevácky zbor SAMARIA   1.100,-    430,- 
17. Detský zbor sv. Terezky Ježiškovej      600,- neposkyt. 
18. Németh Kristián      661,- neposkyt. 
19. Mgr. Judita Kaššovicová   1.100,-    630,- 
    
 S p o l u   44.341,35    19.100,- 

 
c i r k e v  

 
1. Rímsko-katolícka cirkev 3.000,-   950,- 
2. Reformovaná kresťanská cirkev 1.500,-   950,- 
3. CZ EC a.v. na Slovensku 2.000,- 1.900,- 
    
 S p o l u 6.500,- 3.800,- 
 

 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2010 

v pomere poskytnutých dotácií. 
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XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2010“ a schválilo nasledovné 
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 2010: 

    
1 2 3  

 Škola Návrh prerozdelenia   
v eurách  

Kláštorná 3 255  
Rybárska 2 100  ZŠ 
Mliečno 1 190  

     
MŠ Školská VJM 1 190  
MŠ Mliečno 700  
MŠ Dunajská 1 960  
MŠ Gazdovský rad 1 610  
MŠ Poľovnícka 1 120  
MŠ Veterná 1 820  
MŠ Ulice Márie 1 120  

MŠ 

MŠ Školská 1 820  
     
 Školy 6 545  
 MŠ 11 340  
 CVČ 150  
 ZUŠ 1 900  
 Spolu 19 935  
    

Gymnázium M.R.Š. 300  
Gymnázium I.M. s VJM 300  
Hotelová akadémia 70  
SOU SD Jednota 130  
Špeciálna ZŠ 50  
Špeciálna ZŠ s VJM 50  

Iné     
školy 

ZŠ Liečebný ústav 50  
 Spolu 950  

    
 Bežné transfery spolu 20 885  
     
 Rezerva Komisie škol. pri MsZ 2 000  
 Letné opravy 6 115  
 Bežné transfery 29 000  
 Schválený rozpočet 29 000  
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XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo informáciu „Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Mestského 
úradu v Šamoríne“, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo poslanecký návrh na udelenie Ceny mesta pre Liliane Csuka a udelilo 
Cenu mesta pani Liliane Csuka za jej viacročnú obetavú prácu pre estetickú 
a umeleckú výchovu mládeže Šamoríne a jeho okolia. 

 
XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo informáciu primátora mesta o prípravách založenia EGTC pod 
pracovným názvom „Malý Dunaj – Kis Duna – Tündérkert“ a  

a) vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o rokovaní prípravného 
výboru Euroregiónu 

b) poverilo primátora mesta Šamorín v zastúpení mesta zúčastňovať sa  
prípravných prác smerujúcich na založenie Euroregiónu 

c) schválilo pristúpenie Mesta Šamorín medzi zakladateľov Euroregiónu 
(EGTC) pod pracovným názvom „Malý Dunaj – Kis Duna – Tündérkert“. 

 
XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh dozornej rady AREA Šamorín spol. s r.o. na schválenie 
prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb formou priameho prenájmu v zmysle 
VZN č. 12/2009“ a schválilo  

a) prenájom nebytového priestoru  o rozlohe 55 m2, nachádzajúceho sa na 
prízemí Domu služieb formou priameho prenájmu pre žiadateľa: 

     G – IMAGE. Gabriela Ladičová, Gazdovský rad 41, 931 01  Šamorín. 
     Všetky podmienky ako u ostatných nájomcov. 
 
b) prenájom nebytových priestorov  o rozlohe 105 m2 a 39 m2, nachádzajúcich 

sa na poschodí Domu služieb formou priameho prenájmu pre žiadateľa: 
     Palatín company s.r.o. 
     Všetky podmienky ako u ostatných nájomcov. 
 
XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

prerokovalo „Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2014“ a  
 
a) schválilo Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2014 

v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 

2014  na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 

       
      Termín:    do 06.05.2010 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

zrušilo zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne čiastku 
28/2010/III. zo dňa 04.04.2010. 

 
 
XXXII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo  

a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1c – 2010/02 za účelom   
realizácie projektu „Domov dôchodcov v Šamoríne“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na 

projekt, t. j. vo výške 70.199,97 €    
 

a schválilo 
 

a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1c – 2010/02 za účelom 
realizácie projektu „Domov dôchodcov v Šamoríne“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na 

projekt, t. j. vo výške  70.199,97 €.   
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  Mgr. Gabriel Bárdos ........................................ 
 
 
 
              Zoltán Faragó  ........................................   
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 RNDr. Ildikó Némethová     ........................................ 
     Ing. Ladislav Kovács 
  František Pethő 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 29.04.2010  
čiastka 29/2010/XXIX. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  

prerokovalo „Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2014“ a    
 
a) schválilo Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2014 

v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 

2014  na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 

 
      Termín:    do 06.05.2010 
      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
V Šamoríne, 30.04.2010 
 
 
 
 
         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 29.04.2010  
čiastka 29/2010/XXXI. 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo  

a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1c – 2010/02 za účelom   
realizácie projektu „Domov dôchodcov v Šamoríne“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na 

projekt, t. j. vo výške 70.199,97 €    
 

a schválilo 
 

a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1c – 2010/02 za účelom 
realizácie projektu „Domov dôchodcov v Šamoríne“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na 

projekt, t. j. vo výške  70.199,97 €.   
 
 
V Šamoríne, 30.04.2010 
 
 
         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 29.04.2010  
čiastka 29/2010/XXIII. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010  
prerokovalo „Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2010“, a   
 

b) schválilo prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2010 nasledovne: 

 
Organizácia/šport Transfer na rok 2010 
TJ Družstevník Mliečno             2 860,- € 
Klub šermu Šamorín             6 930,- € 
TJ KCK Šamorín, kajak – canoe              7 860,- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín           11 040,- € 
Tenisový klub ŠTK Šamorín             2 830,- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín             6 640,- € 
ŠBK Šamorín – ženský basketbal             5 040,- € 
KYOKUSHIN karate klub                 400,- € 
Stolnotenisový oddiel Šamorín                 400,- € 
 
S p o l u : 

     
          44 000,- € 

 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek 

 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2010 
MO SRZ Šamorín /rybári/                500,- € 
LAURA – Združenie mladých                 350 - € 
YOUNG ROCK IN Šamorín /Jurányi, Kovács/                700,- € 
Mestský kynologický klub                200,- € 
Kynologický klub PO – VA                600,- € 
OZ Čilistovníček                250,- € 
BABA KLUB                300,- € 
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ZŠ M. Korvína s VJM /Školské športové stredisko KCK             2 000,- € 
F. K. Šamorín             1 000,- € 
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín             1 000,- € 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov                600,- € 
Mestský modelársky klub Šamorín                500,- € 
 
S p o l u :  

 
            8 000,- € 

 
 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2010 

v pomere poskytnutých dotácií. 
 
 
 
 
V Šamoríne, 14.05.2010 
 
 
 
 
         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 29.04.2010  
čiastka 29/2010/XXIV. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2010“ a  
 
a) schválilo nasledovné prerozdelenie dotácií pre kultúru a cirkev na rok 

2010: 
 

Por. 
číslo 

 
Ž i a d a t e ľ 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Poskytnutá 
výška 

dotácie v € 
20. ZO CSEMADOK  Šamorín    ( 5x) 16.560,- 6.300,- 
21. ZO CSEMADOK  Mliečno      830,-   650,- 
22. MO Matica slovenská   2.000,- 1.050,- 
23. OZ GANDI     700,-   450,- 
24. RZ pri ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho  (3x)   2.100,- 1.060,- 
25. Spoločnosť At Home Gallery   6.800,- 3.500,- 
26. Harmonia Classica komorný súbor   1.000,-   530,- 
27. ECCLESIA nezisková organizácia      2.916,10 1.050,- 
28. Kultúrne združ. Šamorín a okolie    1.200,-   520,- 
29. ZMRŠ pri Gymnáziu I. Madácha s VJM Šamorín      400,- neposkyt. 
30. Eva Mayerová, Mgr. art.      670,-   420,- 
31. OZ Ain Karim     760,- neposkyt. 
32. OZ EUREGIO   1.800,-   840,- 
33. IMMORTAL Polgári Társulás   1.500,- 1.150,- 
34. SANCTA MARIA spevácky zbor  (4x)     1.644,25    520,- 
35. Spevácky zbor SAMARIA   1.100,-    430,- 
36. Detský zbor sv. Terezky Ježiškovej      600,- neposkyt. 
37. Németh Kristián      661,- neposkyt. 
38. Mgr. Judita Kaššovicová   1.100,-    630,- 
    
 S p o l u   44.341,35    19.100,- 
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c i r k e v  
 

1. Rímsko-katolícka cirkev 3.000,-   950,- 
2. Reformovaná kresťanská cirkev 1.500,-   950,- 
3. CZ EC a.v. na Slovensku 2.000,- 1.900,- 
    
 S p o l u 6.500,- 3.800,- 
 

 
 
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2010 

v pomere poskytnutých dotácií. 
 
 
 
 
 
V Šamoríne, 14.05.2010 
 
 
 
 
 
 
         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 29.04.2010  
čiastka 29/2010/XXV. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2010 

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2010“ a schválilo nasledovné 
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 2010: 

 
    

1 2 3  

 Škola Návrh prerozdelenia   
v eurách  

Kláštorná 3 255  
Rybárska 2 100  ZŠ 
Mliečno 1 190  

     
MŠ Školská VJM 1 190  
MŠ Mliečno 700  
MŠ Dunajská 1 960  
MŠ Gazdovský rad 1 610  
MŠ Poľovnícka 1 120  
MŠ Veterná 1 820  
MŠ Ulice Márie 1 120  

MŠ 

MŠ Školská 1 820  
     
 Školy 6 545  
 MŠ 11 340  
 CVČ 150  
 ZUŠ 1 900  
 Spolu 19 935  
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Gymnázium M.R.Š. 300  
Gymnázium I.M. s VJM 300  
Hotelová akadémia 70  
SOU SD Jednota 130  
Špeciálna ZŠ 50  
Špeciálna ZŠ s VJM 50  

Iné     
školy 

ZŠ Liečebný ústav 50  
 Spolu 950  

    
 Bežné transfery spolu 20 885  
     
 Rezerva Komisie škol. pri MsZ 2 000  
 Letné opravy 6 115  
 Bežné transfery 29 000  
 Schválený rozpočet 29 000  

    
 
 
 
 
V Šamoríne, 14.05.2010 
 
 
 
 
         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 29.04.2010  
čiastka 29/2010/ 

 


