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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 7/2007 

              Uznesenia prijaté dňa 25.10.2007 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Eva Kissová, Vojtech Fehér, Ing. Imrich Tóth. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
vypúšťajú sa body: 
8. Návrh VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 

o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín 
9. Návrh VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 
vlastníctve mesta Šamorín 

14.  Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku mesta v správe MP 
BH s.r.o. Šamorín 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta.  
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

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

2/VIII./D; 4/XI./b); 5/V./b); 5/VI./b); 5/VII./b); 5/XV./a); 5/XVI./b); 6/IV./b); 
6/VI./b); 6/VII./b); 6/XIII./b); 6/XIV./b); 6/XV./b); 6/XVI./b) 
 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 5/VIII./b); 5/XV./b); 6/XV./c); 
6/XVII./b) 

 
D) konštatovalo, že nie sú splnené uznesenia číslo: 

5/XIV./b); 
 
E) vyzvalo MsÚ, aby postupovalo na základe Uznesenia č. 5/XIV./b) 
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V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2007“ a  
 
a) schválilo  
 

1) vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2007 
 
2) rozpustenie 5 %-nej rozpočtovej rezervy a použitie finančných 

prostriedkov na tom úseku, v ktorom boli plánované dňom 
01.12.2007 

 
b) uložilo MsÚ „Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2007“ vyhlásiť na 

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

 
 Termín:  do 31.10.2007 
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh na prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti do 
rozpočtu mesta na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu a schválilo predložený 
materiál. 

 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2007“ a 
 
a) schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2007 s nasledovnou zmenou: 
 kapitálové výdavky riadok 37 zvýšiť o 130 tis. Sk (na 430 tis. Sk) 
 príjmy riadok č. 33 (prevody z podnikateľskej činnosti) zvýšiť o 130 tis. 
Sk. 
 
b) uložilo MsÚ II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2007 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
  
 Termín:  do 31.10.2007 
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie rozsahu zmeny rozpočtu vykonané primátorom 
mesta Šamorín“, a to zmenu § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. a  

 
a) poverilo primátora mesta, aby v prípade potreby vykonal zmenu rozpočtu 

v rozsahu 
 

- 3 % z aktuálneho, MsZ schváleného bežného rozpočtu 
 
- 8 % z aktuálneho, MsZ schváleného kapitálového rozpočtu 

s podmienkou, že sa zachová vyrovnanosť príjmov a výdavkov 
bežného aj kapitálového rozpočtu 

 
b) uložilo primátorovi mesta (resp. v neprítomnosti primátora mesta 

zástupcovi primátora mesta) na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva podať písomnú  informáciu o vykonaných zmenách. 

 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh VZN mesta Šamorín č. 7/2007“, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Šamorín č. 3/2004 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín v znení neskorších predpisov v znení VZN č. 9/2004 
a VZN č. 2/2006 a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu  
 
b) uložilo MsÚ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 7/2007, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2004 o školských 
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín 
v znení neskorších predpisov v znení VZN č. 9/2004 a VZN č. 2/2006 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 

 Termín:  do 31.10.2007 
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh územného plánu mesta Šamorín“ a 
 
a) schválilo návrh územného plánu mesta Šamorín 
 
b) uložilo MsÚ zabezpečiť vypracovanie čistopisu územného plánu podľa § 

24 zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle súborného stanoviska k návrhu 
územného plánu. 
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XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh na určenie odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území 
Šamorín, a to: 

- parc. č. 1655/68 o výmere 1 277 m2 ako orná pôda 
- parc. č. 1655/62 o výmere      81 m2 ako orná pôda 

a schválilo odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín nasledovne: 
- parc. č. 1655/68 o výmere 1 277 m2 ako orná pôda – formou dražby, 

výkričná cena je stanovená na základe aktuálnej cenovej mapy mesta 
(1.420,- Sk/m2) 

- parc. č. 1655/62 o výmere      81 m2 ako orná pôda – priamym odpredajom 
kupujúcemu:  

  
Jozef Bott, bytom Jasná 14, 931 01  Šamorín 

 
 za cenu určenú podľa aktuálnej cenovej mapy mesta (1.420,- Sk/m2). 

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta Šamorín“ – 
projektovej dokumentácie 

- Priemyselný park Šamorín v celkovom objeme 1.590.374,70 Sk 
- Kanalizačná a vodovodná sieť Kráľovianky, Bučuháza a Šámot v celkovom 

objeme 175.223,80 Sk 
a schválilo vyradenie prebytočného majetku mesta Šamorín. 

 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh – Deklarácia o nadviazaní družobného styku s mestom 
Hainburg“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ 
 

1) upovedomiť MsZ a primátora mesta Hainburg o prijatí tejto 
deklarácie 

 
2) vypracovať text slávnostného osvedčenia a rámcovej dohody 

o prijatí hodnosti družobného mesta a pripraviť ho k slávnostnému 
podpísaniu oboma primátormi. 
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XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo  informáciu primátora mesta o možnosti a podmienkach odkúpenia 
Polikliniky v Šamoríne s príslušenstvom a  

 
a) schválilo odkúpenie Polikliniky v Šamoríne s príslušenstvom za cenu 

určenú znaleckým posudkom 
 
b) uložilo MsÚ v Šamoríne vyžiadať minimálne od štyroch peňažných 

ústavov ponuky na dlhodobý investičný úver na financovanie kúpy 
polikliniky 

     Termín:  do 15.11.2007 
     Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
c) poverilo primátora mesta Šamorín 
 

1) podpísaním kúpno-predajnej zmluvy o nadobudnutí Polikliniky 
v Šamoríne s príslušenstvom od VÚC Trnava 

 
2) podpísaním úverovej zmluvy dlhodobého investičného úveru na 

financovanie kúpy Polikliniky v Šamoríne s príslušenstvom 
 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh zmluvy č. 2020543/608 o odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou“ uzavretú medzi dodávateľom: ZVS 
a.s., Nitra, OZ Dunajská Streda a odberateľom: Mesto Šamorín a 

 
a) schválilo predložený návrh zmluvy bez pripomienok 
 
b) poverilo primátora mesta podpísaním uvedenej zmluvy 
 

 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
  prednosta úradu          primátor mesta 
 
 
O v e r o v a t e l i a : RNDr. Ildikó Némethová  ........................................ 
 
 
     Robert Keresztes  ........................................ 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
        Eva Kissová      ........................................ 
       Vojtech Fehér 
 Ing. Imrich Tóth 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 25.10.2007  
čiastka  7/2007/XIII. 

 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.10.2007 

prerokovalo „Návrh – Deklarácia o nadviazaní družobného styku s mestom 
Hainburg“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ 
 

1) upovedomiť MsZ a primátora mesta Hainburg o prijatí tejto 
deklarácie 

 
2) vypracovať text slávnostného osvedčenia a rámcovej dohody 

o prijatí hodnosti družobného mesta a pripraviť ho k slávnostnému 
podpísaniu oboma primátormi. 

 
 
 
Šamorín, 31.10.2007 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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