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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                    v Šamoríne, čiastka 3/2011 

               Uznesenia prijaté dňa 17.03.2011 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc., Angela Jágerová 
a Ladislav Czafik. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

schválilo predložený program rokovania. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

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

25/XII./c/1); 29/XXIII./b); 29/XXIV./b); 31/XVIII./2); 33/V./B); 33/VI./B); 
33/VII./b); 33/VIII./b); 33/XI./C/1); 33/XI./C/2); 1/XI./1, 2; 2/IV./C/2; 2/XII./b); 
  

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 26/VII./2); 
26/XXIII./c); 33/XIX./B); 2/IV./C/1; 

 
D) konštatovalo, že neboli splnené uznesenia: 

31/V./b); 31/VII./b); 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne čiastku 31/2010/V./b) zo dňa 24.06.2010. 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne čiastku 31/2010/VII./b) zo dňa 24.06.2010.  



 2

VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 
za rok 2010 miestnej samosprávy Mesta Šamorín. 

 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
Šamorín za rok 2010. 

 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2010“ a 
 

A) konštatovalo, že čerpanie bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu 
finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 pri 
dodržaní zákona o účtovníctve, príkazu primátora na prekonanie krízy a zásad 
rozpočtových pravidiel 

 
B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu: 

1) výročnú správu a záverečný účet mesta 
2) účtovnú závierku mesta sumárne za rok 2010 (podľa prílohy č.1) v tom: 

a) celkový stav majetku mesta    24.236.309,- € 
   z toho krytý vlastným imaním vo výške  17.576.243,- € 
   záväzky vo výške         4.022.428,- € 

   časové rozlíšenie          2.637.638,- € 
b) výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške  
        -1.010.414,80 € 

 (pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je 
rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný, 
a to vo výške 148.574,82 €, ktoré finančné prostriedky sú na 
bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových 
organizácii). 

c) v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových            
pravidlách rezervný fond mesta sa nedopĺňa 

d) účtovný hospodársky výsledok sumárne (vrátane RO) 
v celých eurách (strata) vo výške    - 630.553,- €   

e) z toho účtovný hospodársky výsledok mesta (bez RO)  
   s t r a t a    vo výške      - 650.008,45 € 

3) účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácii za rok 
2010 

C) uložilo 
1) Mestskému úradu vysporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku 

za hlavnú činnosť mesta za rok 2010 (strata vo výške - 748.920,15 €) a  
účtovného hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti mesta za 
rok 2010 (zisk vo výške 98.911,70€) zúčtovaním účtu 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
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2)  zaradiť výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 148.574,82 € 

cez finančné operácie do rozpočtových príjmov v I. zmene rozpočtu na 
rok 2011, čím je zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové 
výdavky 

 
3) rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2010 

zúčtovať podľa  charakteru výsledku na účet 428. 
   Termín:    do 31.05.2011 

      Zodpovedný:   Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 
 
4) Mestskému úradu účtovnú závierku mesta za rok 2010 vyhlásiť na 

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

         Termín:    do 31.03.2011 
          Zodpovedný:   Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo „Návrh zámeru mesta vo veci prevodu a prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta“ a 

 
a) schválilo  zámer mesta Šamorín  na prevod a prenájom  nasledovného 

nehnuteľného  majetku mesta  Šamorín spoločnosti ISTROKAPITÁL 
SLOVENSKO,  a.s., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO 
36673161, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e)  a § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto 
návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

1) Prevod nehnuteľného majetku mesta Šamorín, v k. ú Šamorín: 

Pozemky registra „C“  
 parc. č. 3301/26 o výmere 79 112 m2 ako orná pôda, ktorá vznikla 
 geometrickým plánom oddelením  z pôvodnej parc. č. 3301/10 o celkovej 

výmere 129 838 m2 ako  orná pôda, LV č.  870 
       parc.  č.3361/2 o výmere 155 567 m2 ako  orná pôda, LV č. 870  
 parc. č.3355/2 o výmere  3 606 m2 ako lesné pozemky, LV č. 870  
 parc. č. 3356 (E‐1444)  o výmere 1 373 m2 ako zastavaná plocha, LV č. 

870 
 parc. č. 3358  o výmere 17 610 m2  ako ostatná plocha, LV č.  870 
 parcela registra „E“ č. 1391 o výmere 5 887 m2 ako ostatná plocha , LV č. 

3322  
 parc. č. 3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870  
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2) Prenájom nehnuteľného majetku mesta Šamorín, v k.ú Šamorín : 

 Pozemky registra „C“ 
parc. č. 3375/2 o výmere 137 924 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
parc. č. 3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870 

  parc. registra „E“ č. 1446 o výmere 1 354 m2 ako ostatná plocha, LV č. 
3422  

 
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) a 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) Šamorín č. 
1/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín“ a  

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 1/2011 o podmienkach prenajímania 
bytov vo vlastníctve mesta Šamorín 

b) uložilo MsÚ schválené VZN č. 1/2011 o podmienkach prenajímania bytov 
vo vlastníctve mesta Šamorín zverejniť na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 

      Termín:   do 21.03.2011 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 
23/2005/X.  zo dňa 25.08.2005 na odpredaj pozemkov v katastrálnom území 
Šamorín a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne č. 23/2005/X. zo dňa 25.08.2005 
v celom rozsahu. 

 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Návrh na schválenie bezodplatného prevodu verejného osvetlenia v 
„Obytnom parku Pomlé – 47 RD“ na pozemkoch registra „C“, a to parc. č. 1016/12, 
parc. č. 1016/247, parc. č. 1016/248, parc. č. 1016/274 a parc. č. 1016/279  
v katastrálnom území Šamorín do vlastníctva mesta Šamorín a schválilo 
bezodplatný prevod verejného osvetlenia v „Obytnom parku Pomlé – 47 RD“ 
v katastrálnom území Šamorín 

-  z vlastníctva TRAJEKT PLUS, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava  
- do vlastníctva Mesta Šamorín 
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XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Návrh na zverenie majetku mesta – služobného bytu do správy MPBH 
Šamorín s.r.o.“ a 

a) schválilo zverenie nehnuteľného majetku mesta – služobného bytu 
o výmere 41,69 m2 (z toho predsieň o výmere 6,85 m2, kúpeľňa 6,33 m2, 
kuchynský kút 10,11 m2, obývacia izba 18,40 m2) v hodnote 30.270,16 €, 
nachádzajúceho sa v Šamoríne pri prírodnom amfiteátri, súpisné číslo 
stavby 2288, číslo parcely C 930, LV č. 870 do správy MPBH Šamorín 
s.r.o., so sídlom Školská 37, 931 01  Šamorín a jeho zaradenie do 
bytového fondu 

b) poverilo primátora mesta Šamorín uzatvorením predloženého Dodatku č. 
4 k Zmluve o správe majetku zo dňa 30.06.2004 a jej neskorších dodatkov 
s účinnosťou od 21.03.2011. 

 
 
XV.                                                                                                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 

prerokovalo "Správu o činnosti MsP Šamorín za rok 2010“ a vzalo na vedomie 
predloženú správu. 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.03.2011 sa 

oboznámilo s podnetom Ing. Ladislava Csíkásza v súvislosti s výstavbou nových 
garáží v lokalite Mestský majer a žiada primátora mesta, aby tento podnet detailne 
prešetril na spoločnom stavebnom úrade. 

 
 
 
 

Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Mgr. Kristián Forgách  ........................................ 
 
 
 
    Ing. Tibor Pogány   ........................................ 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.     ........................................ 
      Angela Jágerová 
      Ladislav Czafik 


