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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 29/2014 

                 Uznesenia prijaté dňa 10.04.2014 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
volilo návrhovú komisiu v zložení: Robert Keresztes, Angela Jágerová a Koppány 
Kovács. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
 
1) bod 11 - Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku 

mesta v k. ú. Šamorín (Adriana Stará) sa stiahol z programu rokovania 
 
2) v bode Rôzne sa prerokujú nasledovné materiály: 

- Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o rekonštrukcii 
a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe 
zariadení verejného osvetlenia v meste Šamorín 

- Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín 
- Návrh na menovanie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku 
mesta – budovy Kina Slovan v Šamoríne 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou a vzalo ju na vedomie. 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k účtovnej závierke, výročnej 
správe a záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových 
organizácií za rok 2013, ktoré vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo  Záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2013 a 

 
A) konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako 

aj rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na 
rok 2013 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom  mesta Šamorín. 

 
B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu: 

 
1) Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 

2013  
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO 
- výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške   -120.715,41 € 

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi 
rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške +47.947,26 
€, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácií) 
- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2013 
- účtovnú závierku a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku vo 

výške -322.814,21 € strata - podľa príloh (Súvaha, Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky) 

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO   23.358.361,38 € 
z toho krytý vlastným imaním vo výške   15.561.778,12 € 
           záväzky vo výške        4.258.476,19 € 
           časové rozlíšenie   3.538.107,07 € 

 
 V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta 
sa netvorí, lebo rozdiel medzi príjmami (bežného a kapitálového 
rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu) je                  
- 120 715,41 € (strata). 

 
2) Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za 

rok 2013 
 

   C) uložilo 
 

1) mestskému úradu účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť 
mesta za rok 2013 (stratu vo výške -365.163,48 €) a  účtovný 
hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2013 
(zisk vo výške 42.349,27 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na  účet 
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 
a) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu 

mesta za rok 2013 vo výške 47.947,26 € cez finančné operácie do 
rozpočtových príjmov na rok 2014, čím je zabezpečené použitie 
týchto prostriedkov na kapitálové výdavky 
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b) účtovnú závierku mesta za rok 2013 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve   obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

                 Termín:    do 17.04.2014 
                 Zodpovedný:    Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 
 

2) Rozpočtovým organizáciám zúčtovať podľa povahy výsledku  
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov nasledovne: 

 
ZŠ M. Bela, Kláštorná        +2.559,56 € 
ZŠ M. Korvína, Rybárska +169,00 € 
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho      -1.256,04 € 
Zariadenie pre seniorov (DoD) Šamorín +229,57 € 
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne -105,82 € 
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne       -8.982,23 € 

         Termín:   do 30.04.2014 
                  Zodpovední:    riaditelia rozpočtových organizácií mesta  

 
 
VI. 

 Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. 
Čilistov a schválilo  prenájom majetku mesta – nebytového priestoru objektu 
Požiarnej zbrojnice v mestskej časti Čilistov na pozemku registra „C“ parc. č. 95/4 
o celkovej výmere 86 m2  ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území 
Čilistov vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, pre žiadateľa 
 
 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 
 Kollárovo námestie 15 

 811 06  Bratislava 
 

s výškou nájmu 15,- €/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou podľa zákona 
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
zmien a doplnkov so spätnou úhradou alikvotnej výšky nájmu za obdobie od 
01.07.2013 – po dobu nadobudnutia platnosti a účinnosti novej  „Zmluvy o nájme“ 
uzatvorenej po schválení MsZ v Šamoríne. 
 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
 V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely. Doteraz tento 
majetok bol žiadateľom riadne užívaný, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013.  
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VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh mesta vo veci prenájmu nehnuteľného majetku mesta 
a schválilo prenájom majetku mesta Šamorín pozemku registra „C“ parc. č. 203 
o celkovej výmere 350 m2 vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín 
s využitím na záhradkárske účely, zabezpečenia prístupu k plánovanej stavbe RD a 
uloženia podzemných inžinierskych sietí s výškou nájmu 0,30 €/m2/rok, celkom: 105,-
€/rok na dobu určitú, počas obdobia, pokiaľ záujmový pozemok nebude slúžiť účelu 
určenému podľa platného územného plánu ako miestna komunikácia pre žiadateľa 
 
 Jávorka Ľudovít bytom Krížna 148/32, 931 01 Šamorín 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a VZN č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013, pri 
zohľadnení polohy, výmery a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je  
toho času pre mesto prebytočný. 

 
 
VIII. 

 Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. 
Šamorín a schválilo prenájom majetku mesta – časť verejného priestranstva 
o plošnej výmere nástupného schodíka v rozsahu 5,40 m2 vo vlastníctve mesta 
Šamorín, a to z parc. č. 2844/1  o celkovej výmere 6.424 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria pre žiadateľa: 
 
 Farkas Péter, Eliášovce 46, 930 38  Nový Život 
 Prevádzka: Agátový rad – budova autobusovej stanice, Šamorín 

 
s výškou nájomného 200,- €/rok na dobu určitú na 1 rok odo dňa podpísania zmluvy  
s výpovednou lehotou 2 mesiacov bez udania dôvodu, s prednostným právom 
predĺženia nájmu. 
 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
 V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013.  
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IX. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na prevod – odkúpenie nehnuteľného majetku v k. ú. mesta 
Šamorín a schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku pod bytovými domami 
a verejného priestranstva o celkovej výmere 6.856 m2 v Šamoríne, vedené 
Okresným úradom v Dunajskej Strede Katastrálnym odborom na LV č. 822 vo 
výlučnom vlastníctve SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04  
Bratislava, a to pozemkov registra „C“ 
 

- parc. č. 1449/3 o výmere 5149 m2 ako ostatné plochy 
- parc. č. 1451    o výmere   217 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1452    o výmere   216 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1453    o výmere   218 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1454    o výmere     68 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1455    o výmere   217 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1456    o výmere   219 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1457    o výmere   552 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

 
za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- € Mestom Šamorín. 
 

 
X. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014  
prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta podľa § 16  Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom mesta 
a prenájom 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 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 
existujúcej predajne priemyselného tovaru a svietidiel, a to 

 
- v celosti pozemok registra „C“ parc. č. 142/15 o výmere 14 m2 ako ostatné 

plochy vedený na LV č. 870 
- novovytvorený pozemok geometrickým plánom z pozemku registra „C“ parc. 
č. 142/12 o celkovej výmere 276 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870 
o veľkosti 36 m2                             

 
za kúpnu cenu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom pre žiadateľa: 
 
 JORVIK s.r.o., so sídlom Nová 19, 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. 
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XI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014  
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  
 

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to novovytvorených pozemkov geometrickým plánom č. 7735-02/2013 zo 
dňa 07.05.2013 v katastrálnom území Šamorín, vedených vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., a to pozemkov 
registra „C“: 

 
- parc. č. 3476/8     o výmere         3 m2 ako ostatná plocha   LV č. 3422 
- parc. č. 3476/6     o výmere     119 m2 ako ostatná plocha   LV č. 3422 
- parc. č. 3471/34   o výmere   1.120 m2 ako orná pôda         LV č. 870 
- parc. č. 3471/57   o výmere   1.198 m2 ako orná pôda         LV č. 870 
- parc. č. 3471/58   o výmere     152 m2 ako orná pôda          LV č. 870 
- parc. č. 3474/3     o výmere     172 m2 ako zast.plochy a nádv. LV č. 870 
- parc. č. 3475/2     o výmere       59 m2 ako zast.plochy a nádv. LV č. 870 
- parc. č. 3475/3     o výmere       27 m2 ako zast.plochy a nádv. LV č. 870 

 
za kúpnu cenu stanovenú v návrhu kúpnej zmluvy vo výške 90.253,80 € 
bez DPH pre žiadateľa: 

 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Mlynské Nivy č. 45 
821 09  Bratislava 

 
  Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľností je  
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva stavbou dotknutých pozemkov, realizácia 
ktorá je verejným a ekonomickým záujmom, v zmysle § 17 časti 3 o prevode majetku 
mesta VZN mesta Šamorín č. 2/2011 v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 

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. 
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XII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Šamorín a 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta – verejné priestranstvo vo 
vlastníctve mesta Šamorín, a to parc. č. 1917/1  o celkovej výmere 379 m2 
ako lesný pozemok  pre žiadateľa 
 
Štefan Nagy, bytom Topoľová 6, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájmu v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2012, ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 11/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta vo 
výške 0,30 €/m2/rok na dobu určitú 10 rokov. 

 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely. Doteraz tento 
majetok bol žiadateľom riadne užívaný, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013.  
 

b) poverilo prednostu mestského úradu zabezpečením zverejnenia zámeru 
mesta prenechať majetok mesta – verejné priestranstvo do nájmu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín, 
počas celej tejto doby. 

 
 
XIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.4.2014 
prerokovalo Návrh zámeru mesta vo veci prenájmu nehnuteľného majetku mesta a 
 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta Šamorín časť pozemku registra 
„C“ parc. č. 3366/1 o celkovej výmere 15.991 m2 vedený na LV č. 870 ako 
ostatná plocha vo vlastníctve Mesta Šamorín v rozsahu o výmere 7.783 m2 
s využitím pre činnosť mestského streleckého klubu s výškou nájmu pre 
areál 1,- € na rok na dobu určitú, na  2 roky s podmienkou, že nájomca 
nemôže realizovať na predmetnom pozemku stavebné ani terénne úpravy 
pre žiadateľa: 

 
Mestský strelecký klub Šamorín, zastúpený Kolomanom Horváthom 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
a zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a VZN č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013. Žiadateľ bol dlhodobým doterajším nájomcom 
predmetnej nehnuteľnosti, riadne plnil svoje záväzky a naďalej má 
v úmysle prevádzkovať činnosť strelnice. 
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b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prenájmu 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. 

 
 
XIV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014  
prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta podľa § 16  Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom mesta 
a prenájom 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 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 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania  časti pozemkov, vzniknutých 
posunutím hraníc stavby objektu a pre potreby vytvorenia parkovacích 
miest z dôvodu dopravou zaťaženého okolia a v neposlednom rade 
nedostatku odstavných plôch v celosti geometrickým plánom 
novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 2589/40 o výmere 328 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria vedený na LV č. 870 za kúpnu cenu 
minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom pre žiadateľa: 

 
Zoltán Szeiler, 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. 

 
 
XV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou stavby „Športová hala – Zápasník“ na geometrickým plánom 
novovytvorené pozemky  registra „C“ parc. č. 2587/4 o celkovej výmere 14 m2 ako 
ostatná plocha a parc. č. 2589/39 o celkovej výmere 81 m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Šamorín, pre účely vybudovania verejného chodníka medzi 
zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín   –   ako povinná osoba 
Zoltán Szeiler   –   ako oprávnená osoba 
Krajná ul. 72/4 
931 01 Šamorín Mliečno                    

 
bezodplatne, na dobu neurčitú. 
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XVI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a zmluvy o zriadení vecného bremena na plánovanú výstavbu VN 
vedenia v súvislosti s výstavbou „Šamorín, Čilistov – AQUA a HIPO aréna“ 
a schválilo  
 

1) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena“ na 
plánovanú výstavbu VN vedenia na pozemkoch registra „C“: 
- parc. č. 2388/1 o výmere 7.135 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 3362    o výmere 4.377 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Šamorín, vedené na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín medzi zmluvnými stranami: 

 
      povinnou osobou       –   Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených 
      pozemkov 
      oprávnenou osobou     –   Západoslovenská distribučná, a.s.  
                                                 Čulenova 6 
                                                 816 47  Bratislava 
 

bezodplatne na dobu určitú po dobu uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ 

 
 
 

2) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena trpieť uloženie všetkých 
inžinierskych sietí oprávneným z vecného bremena na pozemkoch po ich 
presnom zameraní v rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne medzi 
zmluvnými stranami: 

 
povinnou osobou     – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených 
     pozemkov 
oprávnenou osobou    – Západoslovenská distribučná, a.s. 
                                        Čulenova 6 
                                       816 47  Bratislava 

 
bezodplatne na dobu neurčitú po dobu životnosti stavby. 
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XVII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou  stavby „Šamorín, Čilistov – AQUA a HIPO aréna – preložka VN 
vedenia na pozemkoch registra „C“ 

- parc. č. 3362 o výmere 4.377 m2 ako zastavané plochy a nádvoria  
   vedený na LV č. 870 
- parc. č. 3301/10 o výmere 38.677 m2 ako ostatné plochy  
   vedený na LV č. 870 
- parc. č. 3301/26 o výmere 79.112 m2  ako ostatné plochy  
   vedený na LV č. 870 
 
   pozemok registra „E“ 
- parc. č. 1391  o výmere 3.914 m2 ako ostatné plochy  
   vedený na LV č. 3422  

 
v katastrálnom území Šamorín medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín           –  ako povinná osoba 
Západoslovenská distribučná, a.s. –  ako oprávnená osoba 
Čulenova 6 
816 47  Bratislava                                

 
bezodplatne, na dobu neurčitú. 
 

 
XVIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.4.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou plynárenského zariadenia na geometrickým plánom novovytvorenú časť 
v nevyhnutnom rozsahu pozemku registra „C“ parc. č. 1327 o celkovej výmere 1.385 
m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, pre účely 
uloženia  plynárenských zariadení medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín    –  ako povinná osoba 
SPP – distribúcia a.s.   –  ako oprávnená osoba 
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava                                

 
bezodplatne. 
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XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.4.2014 

prerokovalo Návrh na prijatie investičného úveru na spolufinancovanie dokončenia 
rekonštrukcie Domu smútku v Šamoríne (III. etapa), na II. etapu rekonštrukcie 
Veternej ul. na výstavbu Okružnej križovatky Gútorská – Rybárska a na rekonštrukciu 
telocvične T-18 v rámci rozvojového programu mesta na rok 2014 a 

 
a) schválilo 
 

1) prijatie investičného úveru na spolufinancovanie akcií: dokončenie 
rekonštrukcie Domu smútku v Šamoríne (III. etapa), na II. etapu 
rekonštrukcie Veternej ul. na výstavbu Okružnej križovatky Gútorská 
– Rybárska a na rekonštrukciu telocvične T-18 v rámci rozvojového 
programu mesta na rok 2014 vo výške 490.000,- € (slovom: štyristo 
deväťdesiat tisíc eur) od peňažného ústavu: Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a.s. Tržničné námestie č. 3, 945 01  Komárno, 
na dobu 5 rokov za variabilnú úrokovú sadzbu (1 M EURIBOR + 
odchýlka 1,40 % p.a.) 

 
2) na zabezpečenie úveru vystaviť biankozmenku Mestom Šamorín 

spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k biankozmenke. 
 

b) poverilo Gabriela Bárdosa, primátora mesta podpísaním úverovej zmluvy 
na investičný úver medzi mestom a Slovenskou záručnou a rozvojovou 
bankou, a.s. Komárno 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo „Správu o činnosti MsP Šamorín za rok 2013“ a  
 
1) vzalo na vedomie predloženú správu 
 
2) uložilo MsÚ na zasadnutí komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej 

ochrany prerokovať navrhnuté otázky prevencie s prizvaním poslanca 
Arpáda Érseka. 
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XXI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014  
prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2014 a  
 

a) schválilo  prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2014 nasledovne: 

 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek 
 
Organizácia/športový klub Transfer na rok 2014 
TJ Družstevník Mliečno   2 400.- € 
Klub šermu Šamorín 11 400.- € 
KCK Šamorín 12 500.- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín 23 600.- € 
Tenis ŠTK Šamorín   5 600.- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín 10 400.- € 
ŠBK Šamorín 13 500.- € 
FK Šamorín - Hamuliakovo   2 400.- € 
KYOKUSHIN Karate Oyama Dojo Šamorín   2 400.- € 
Stolnotenisový klub Šamorín      800.- € 
Spolu :  85 000.- € 
 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež 
 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2014 
LAURA – Združenie mladých  
/Chyť to s nami !/  

     500.- € 

ZŠ M. Korvína s VJM  
/Školské športové stredisko KCK/ 

  2.000.- € 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín 
/sústredenie a duchovná obnova mládeže/ 

  1.000.- € 

Spolu :   3 500.- € 
 

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2014 v pomere poskytnutých 
dotácií. 
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XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2014 a  
 
a) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2014 nasledovne: 

 
Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a cirkevné projekty 

 
Por. 
číslo 

 
Ž i a d a t e ľ 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Poskytnutá 
výška 

dotácie v € 
1. ZO CSEMADOK /5 projektov/ 14.600,- 8.500,-
2. ZO CSEMADOK Mliečno 800,-    800,-
3. MO Matice Slovenskej v Šamoríne 3.000,-    800,-
4. AT HOME GALERY /2 projekty/ 7.500,- 3.000,-
5. RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho 700,-    500,-
6. RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho 500,-    300,-
7. Komorný súbor HARMONIA CLASSICA 500,-    500,-
8. Kult.združ.hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ 2.500,-    500,-
9. Chrámový zbor SANCTA MARIA 3.505,-    500,-
10. Mayer Éva  3.500,- 1.000,-
11. Mayer Éva 1.500,-   500,-
12. OZ GANDI 700,-   400,-
13. OZ PIEDRO 2.000,-   800,-
14. Somorja és Vidéke Kulturális Társulás 900,-   300,-
15. OZ AIN KARIM 300,-   200,-
16. Kiss Kósa Annamária 1.000,-   200,-
17. Németh Imre 2.000,-   500,-
18. VITA HUMANA 1.000,-   500,-
19. OZ DEJA-VU klub 1.500,-   600,-
20. OZ Pre Šamorín 1.000,-   200,-
21. Judita Kaššovicova,Mgr. 770,-  400,-
22. IMMORTAL Polgári Társulás 1.630,- 1.000,-

   
 S p o l u  59.805,- 22.000,-

 
C I R K E V  

     1. Rímskokatolická cirkev 5.000,- 825,-
     2. Cirkevný zbor ECAV 1.980,- 825,-
     3. Reformovaná Kresťanská Cirkev  1.650,-
   
 S p o l u  6.980,- 3.300,-
 

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2014 v pomere poskytnutých 
dotácií. 
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XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

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 2014 a schválilo prerozdelenie dotácií 
na rok 2014 nasledovne: 

 
1 2 3 4 

 Škola a školské zariadenie      
 

Návrh prerozdelenia bežných 
transferov na rok 2014              

 

Mateja Bela, Kláštorná   1 850 
Navýšené o 500,- € 

pre mažoretky 

Mátyása Korvína s VJM,Rybárska     870   

s VJM, Mliečno     490   
ZŠ 

Spolu  3 210   
     

MŠ s VJM Školská 494 

MŠ Školská 755 

MŠ-Óvoda, Ulice Márie 465 

MŠ-Óvoda, Veterná 755 

MŠ-Óvoda, Poľovnícka 465 

MŠ-Óvoda, Dunajská 813 

MŠ s VJM, Mliečno 291 

MŠ Gazd.rad 668 

MŠ 

Spolu  4 706 

 
Dotáciu v 

navrhovanej výške 
4706, - € využiť na 

letné opravy 

     

 CVČ    60   

 ZUŠ 780   

 Spolu 840   
    

Gymnázium M.R.Š.  150   
Gymnázium I.M. s VJM 150   
Súkromná hotelová akadémia  40   
Súkromné SOU SD Jednota  50   

Iné     
školy 

Špeciálna ZŠ - Speciális 
Alapiskola   40   

 Spolu  430   
    
 Bežné transfery spolu 4 480   
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 Rezerva Komisie škol. pri MsZ 4 000   

 Letné opravy 6 520 Navýšené o 4 706,- €
 Spolu  10 520   
 Bežné transfery 15 000   
 Schválený rozpočet 15 000   

 
 
XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii 
verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste 
Šamorín a 

 
a) vzalo na vedomie výsledok vyhodnotenia ponúk na obstaranie koncesie 

na modernizáciou a prevádzkovanie verejného osvetlenia na území mesta 
komisiou, určenou na vyhodnotenie ponúk zo dňa 13.03.2014 

 
b) schválilo Koncesnú zmluvu o rekonštrukcii a modernizácii verejného 

osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste 
Šamorín podľa predloženého návrhu víťazom súťaže – koncesionárom, 
GREP Slovakia s.r.o., so sídlom Komenského 22, 945 01  Komárno 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. g) zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a § 32 písm. g) VZN č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení 

 
c) poverilo mestský úrad vykonaním potrebných právnych a technických 

úkonov na realizáciu zhora uvedeného uznesenia MsZ, v tom aj 
zverejnenie zmluvy. 

 
 

 XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Návrh na určenie platu primátora mesta 
Šamorín a 

 
a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR 

za rok 2013 (824,- €) a na základe toho 
 
b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2014 

v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zniem a doplnkov a to vo výške 3.002,- € na 
základe nasledovného vzorca: 
 

824,- € x 2.53 = 2.084,72 € (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona a na základe rozhodnutia MsZ o 44 %, spolu plat primátora 
činí 3.001,99 €, zaokrúhlene 3.002,- €. 
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XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo v súlade s § 13 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
VZN) mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení 
VZN č. 11/2012 a VZN č 3/2013 Návrh na menovanie komisie na vyhodnotenie 
súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku 
mesta – budovy Kina Slovan v Šamoríne a 

 
a) menovalo komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy 
Kina Slovan v Šamoríne v nasledovnom zložení: 
Ing. Imrich Tóth 
Ing. arch. Szilárd Fónod 
Zoltán Faragó 
Robert Keresztes 
PaedDr. Gábor Veres 
Csaba Kiss 
Koppány Kovács 
 

b) uložilo mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy o prenájme 
uvedenej nehnuteľnosti mesta za účelom jej uzavretia s víťazom 
obchodnej verejnej súťaže na základe zápisnice o vyhodnotení 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

 
 

  
      Ing. Tibor Pogány       Gabriel Bárdos 
zástupca primátora mesta       primátor mesta 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  František Pethő  ........................................ 
 
 
        Ing. Imrich Tóth  ........................................ 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 

Robert Keresztes      ........................................ 
Angela Jágerová  
Koppány Kovács 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/V. 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo  Záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2013 a 

 
A) konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako 

aj rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na 
rok 2013 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom  mesta Šamorín. 

 
B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu: 

 
1) Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 

2013  
 
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO 
- výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške   -120.715,41 € 

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi 
rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške +47.947,26 
€, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácií) 
- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2013 
- účtovnú závierku a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku vo 

výške -322.814,21 € strata - podľa príloh (Súvaha, Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky) 

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO   23.358.361,38 € 
z toho krytý vlastným imaním vo výške   15.561.778,12 € 
           záväzky vo výške        4.258.476,19 € 
           časové rozlíšenie   3.538.107,07 € 
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 V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta 
sa netvorí, lebo rozdiel medzi príjmami (bežného a kapitálového 
rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu) je                  
- 120 715,41 € (strata). 

 
2) Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za 

rok 2013 
 
C) uložilo 

 
1) mestskému úradu účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť 

mesta za rok 2013 (stratu vo výške -365.163,48 €) a  účtovný 
hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2013 
(zisk vo výške 42.349,27 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na  účet 
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 
a) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu 

mesta za rok 2013 vo výške 47.947,26 € cez finančné operácie do 
rozpočtových príjmov na rok 2014, čím je zabezpečené použitie 
týchto prostriedkov na kapitálové výdavky 

 
b) účtovnú závierku mesta za rok 2013 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve   obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

                 Termín:    do 17.04.2014 
                 Zodpovedný:    Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 
 

2) Rozpočtovým organizáciám zúčtovať podľa povahy výsledku  
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov nasledovne: 

 
ZŠ M. Bela, Kláštorná        +2.559,56 € 
ZŠ M. Korvína, Rybárska +169,00 € 
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho      -1.256,04 € 
Zariadenie pre seniorov (DoD) Šamorín +229,57 € 
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne -105,82 € 
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne       -8.982,23 € 

         Termín:   do 30.04.2014 
                  Zodpovední:    riaditelia rozpočtových organizácií mesta  

 
 
V Šamoríne, 14.04.2014 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XIX. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.4.2014 

prerokovalo Návrh na prijatie investičného úveru na spolufinancovanie dokončenia 
rekonštrukcie Domu smútku v Šamoríne (III. etapa), na II. etapu rekonštrukcie 
Veternej ul. na výstavbu Okružnej križovatky Gútorská – Rybárska a na rekonštrukciu 
telocvične T-18 v rámci rozvojového programu mesta na rok 2014 a 

a)  schválilo 
 

1) prijatie investičného úveru na spolufinancovanie akcií: dokončenie 
rekonštrukcie Domu smútku v Šamoríne (III. etapa), na II. etapu 
rekonštrukcie Veternej ul. na výstavbu Okružnej križovatky Gútorská 
– Rybárska a na rekonštrukciu telocvične T-18 v rámci rozvojového 
programu mesta na rok 2014 vo výške 490.000,- € (slovom: štyristo 
deväťdesiat tisíc eur) od peňažného ústavu: Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a.s. Tržničné námestie č. 3, 945 01  Komárno, 
na dobu 5 rokov za variabilnú úrokovú sadzbu (1 M EURIBOR + 
odchýlka 1,40 % p.a.) 

 
2) na zabezpečenie úveru vystaviť biankozmenku Mestom Šamorín 

spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k biankozmenke. 
 

b)  poverilo Gabriela Bárdosa, primátora mesta podpísaním úverovej zmluvy 
na investičný úver medzi mestom a Slovenskou záručnou a rozvojovou 
bankou, a.s. Komárno 

 
 
V Šamoríne, 14.04.2014 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XXI. 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014  
prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2014 a  
 

a) schválilo  prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2014 nasledovne: 

 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek 
 
Organizácia/športový klub Transfer na rok 2014 
TJ Družstevník Mliečno   2 400.- € 
Klub šermu Šamorín 11 400.- € 
KCK Šamorín 12 500.- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín 23 600.- € 
Tenis ŠTK Šamorín   5 600.- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín 10 400.- € 
ŠBK Šamorín 13 500.- € 
FK Šamorín - Hamuliakovo   2 400.- € 
KYOKUSHIN Karate Oyama Dojo Šamorín   2 400.- € 
Stolnotenisový klub Šamorín      800.- € 
Spolu :  85 000.- € 
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Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež 
 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2014 
LAURA – Združenie mladých  
/Chyť to s nami !/  

     500.- € 

ZŠ M. Korvína s VJM  
/Školské športové stredisko KCK/ 

  2.000.- € 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín 
/sústredenie a duchovná obnova mládeže/ 

  1.000.- € 

Spolu :   3 500.- € 
 
 

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2014 v pomere poskytnutých 
dotácií. 

 
 
 
 
 
V Šamoríne, 24.04.2014 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XXII. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2014 a  
 
a) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2014 nasledovne: 

 
Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a cirkevné projekty 

 
Por. 
číslo 

 
Ž i a d a t e ľ 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Poskytnutá 
výška 

dotácie v € 
1. ZO CSEMADOK /5 projektov/ 14.600,- 8.500,-
2. ZO CSEMADOK Mliečno 800,-    800,-
3. MO Matice Slovenskej v Šamoríne 3.000,-    800,-
4. AT HOME GALERY /2 projekty/ 7.500,- 3.000,-
5. RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho 700,-    500,-
6. RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho 500,-    300,-
7. Komorný súbor HARMONIA CLASSICA 500,-    500,-
8. Kult.združ.hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ 2.500,-    500,-
9. Chrámový zbor SANCTA MARIA 3.505,-    500,-
10. Mayer Éva  3.500,- 1.000,-
11. Mayer Éva 1.500,-   500,-
12. OZ GANDI 700,-   400,-
13. OZ PIEDRO 2.000,-   800,-
14. Somorja és Vidéke Kulturális Társulás 900,-   300,-
15. OZ AIN KARIM 300,-   200,-
16. Kiss Kósa Annamária 1.000,-   200,-
17. Németh Imre 2.000,-   500,-
18. VITA HUMANA 1.000,-   500,-
19. OZ DEJA-VU klub 1.500,-   600,-
20. OZ Pre Šamorín 1.000,-   200,-
21. Judita Kaššovicova,Mgr. 770,-  400,-
22. IMMORTAL Polgári Társulás 1.630,- 1.000,-

   
 S p o l u  59.805,- 22.000,-
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C I R K E V  
 

     1. Rímskokatolická cirkev 5.000,- 825,-
     2. Cirkevný zbor ECAV 1.980,- 825,-
     3. Reformovaná Kresťanská Cirkev  1.650,-
   
 S p o l u  6.980,- 3.300,-
 
 
 

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2014 v pomere poskytnutých 
dotácií. 

 
 
 
 
V Šamoríne, 24.04.2014 
 
 
 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XXIII. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

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 2014 a schválilo prerozdelenie dotácií 
na rok 2014 nasledovne: 

 
 

1 2 3 4 

 Škola a školské zariadenie      
 

Návrh prerozdelenia bežných 
transferov na rok 2014              

 

Mateja Bela, Kláštorná   1 850 
Navýšené o 500,- € 

pre mažoretky 

Mátyása Korvína s VJM,Rybárska     870   

s VJM, Mliečno     490   
ZŠ 

Spolu  3 210   
     

MŠ s VJM Školská 494 

MŠ Školská 755 

MŠ-Óvoda, Ulice Márie 465 

MŠ-Óvoda, Veterná 755 

MŠ-Óvoda, Poľovnícka 465 

MŠ-Óvoda, Dunajská 813 

MŠ s VJM, Mliečno 291 

MŠ Gazd.rad 668 

MŠ 

Spolu  4 706 

 
Dotáciu v 

navrhovanej výške 
4706, - € využiť na 

letné opravy 
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 CVČ    60   

 ZUŠ 780   

 Spolu 840   
    

Gymnázium M.R.Š.  150   
Gymnázium I.M. s VJM 150   
Súkromná hotelová akadémia  40   
Súkromné SOU SD Jednota  50   

Iné     
školy 

Špeciálna ZŠ - Speciális 
Alapiskola   40   

 Spolu  430   
    
 Bežné transfery spolu 4 480   
 Rezerva Komisie škol. pri MsZ 4 000   

 Letné opravy 6 520 Navýšené o 4 706,- €
 Spolu  10 520   
 Bežné transfery 15 000   
 Schválený rozpočet 15 000   

 
 
 
 
V Šamoríne, 24.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XXIV. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii 
verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste 
Šamorín a 

 
a) vzalo na vedomie výsledok vyhodnotenia ponúk na obstaranie koncesie 

na modernizáciou a prevádzkovanie verejného osvetlenia na území mesta 
komisiou, určenou na vyhodnotenie ponúk zo dňa 13.03.2014 

 
b) schválilo Koncesnú zmluvu o rekonštrukcii a modernizácii verejného 

osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste 
Šamorín podľa predloženého návrhu víťazom súťaže – koncesionárom, 
GREP Slovakia s.r.o., so sídlom Komenského 22, 945 01  Komárno 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. g) zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a § 32 písm. g) VZN č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení 

 
c) poverilo mestský úrad vykonaním potrebných právnych a technických 

úkonov na realizáciu zhora uvedeného uznesenia MsZ, v tom aj 
zverejnenie zmluvy. 

 
 

V Šamoríne, 24.04.2014 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 10.04.2014 
čiastka 29/2014/XXV. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 
prerokovalo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Návrh na určenie platu primátora mesta 
Šamorín a 

 
a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR 

za rok 2013 (824,- €) a na základe toho 
 
b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2014 

v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zniem a doplnkov a to vo výške 3.002,- € na 
základe nasledovného vzorca: 
 

824,- € x 2.53 = 2.084,72 € (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona a na základe rozhodnutia MsZ o 44 %, spolu plat primátora 
činí 3.001,99 €, zaokrúhlene 3.002,- €. 
 
 
 
V Šamoríne, 24.04.2014 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


