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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                    v Šamoríne, čiastka 9/2008 

               Uznesenia prijaté dňa 14.02.2008 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristián Forgách, Doc. Ing. Pavel Élesztős 
CSc. a Vojtech Kovács. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode Rôzne: 
- Rekonštrukcia amfiteátra v mestskom parku Pomlé 
- Postup pri vypracovaní projektov    
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

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

6/XVII./b); 7/V./b); 7/VII./b); 7/IX./b); 7/X./b); 7/XIII./b/1); 7/XIV./b); 7/XV./b); 
8/V./b); 8/VI./b); 8/VII./b); 8/VIII./b); 8/IX./b); 8/X./d); 8/XII./c/1); 8/XII./c/2); 
8/XIX./c); 8/XX./b); 8/XXI./b); 
 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
8/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 5/XIII./b); 5/XIV./b); 5/XV./b); 
6/XV./c); 7/VIII./b); 7/XIII./b/2); 7/XIV./c/1) a 2); 

 
D) uložilo MsÚ priebežne zverejniť alternatívy zástavby pozemkov vedľa 

Pomlejskej cesty obvyklým spôsobom 
  
 

V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šamorín 
za rok 2007“ a vzalo na vedomie predložený materiál. 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Účtovnú závierku a záverečný účet mesta a mestských organizácií za 
rok 2007“ a 

A) konštatovalo, že čerpanie bežného kapitálového rozpočtu a rozpočtu 
finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2007 pri 
dodržaní zákona o účtovníctve a zásad rozpočtových pravidiel 

B) schválilo bez výhrad  
1) záverečný účet mesta 
2) účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 

2007 
3) účtovnú závierku mesta za rok 2007 a výsledok rozpočtového 

hospodárenia spolu vo výške 
Účtovný hospodársky výsledok (s t r a t a)  -  6.641.217,65 Sk 
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške          + 11.165.598,05 
Sk, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácií) 

C) uložilo 
1) mestskému úradu výsledok hospodárenia (stratu vo výške – 

6.641.217,65 Sk) zúčtovať na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov 

      Termín:   do 18.02.2008 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
2) mestskému úradu účtovnú závierku mesta za rok 2007 vyhlásiť na 

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

      Termín:   do 18.02.2008 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
3) rozpočtovým organizáciám výsledok hospodárenia zúčtovať podľa 

charakteru výsledku na účet 428 
      Termín:   do 18.02.2008 
      Zodpovední:  riaditelia mestom riadených rozpočtových 
    organizácií 

 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie odmeňovania primátora mesta, zástupcu 
primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta“ a schválilo nasledovné odmeny: 

Ing. Károly Domsitz, primátor mesta     50 % zo súčtu platov za dané obdobie 
Mgr. Gabriel Bárdos, zástupca primátora mesta 30 % zo súčtu platov  
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta                       30 % zo súčtu platov 
       Tibor Domsitz, riaditeľ MsKS              30 % zo súčtu tarif. platu 
       Ingrid Ginzeryová, riaditeľka ZUŠ             30 % zo súčtu tarif. platu 
RNDr. Gabriella Bugár, riaditeľka ZŠ s VJM            30 % zo súčtu tarif. platu 
Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľa ZŠ slov.            30 % zo súčtu tarif  platu 
        Anna Vörösová, riaditeľka Domova dôchodcov   30 % zo súčtu tarif. platu 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2008“ a  
 
a) schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta 
     Termín:    do 18.02.2008 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 1/2008 
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 11/2003 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby 
v Domove dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín“ a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 11/2003 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín“ s nasledovnými zmenami a doplneniami: 

      čl. 1, § 10, ods. 4 znie: Úhrada za bývanie za zvyšuje na deň  a na občana  
na ... 

 
b) uložilo MsÚ  VZN mesta Šamorín č. 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mesta Šamorín č. 11/2003 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:    do 18.02.2008 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
  
 
 Primátor mesta Šamorín, Ing. Károly Domsitz pozastavil v zmysle § 13, 

ods. 6, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov výkon  Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 
9/2008/IX. zo dňa 14.02.2008. 

 
 
X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2008 
(ďalej len VZN), ktorým sa zrušuje VZN mesta Šamorín č. 4/2004 zo dňa 25.06.2004 
v znení VZN č. 4/2007 o poplatkoch za dočasné užívanie majetku mesta zo dňa 
14.06.2007“ a zrušilo VZN mesta Šamorín č. 4/2004 zo dňa 25.06.2004 v znení VZN 
č. 4/2007 o poplatkoch za dočasné užívanie majetku mesta zo dňa 14.06.2007. 

Termín:     do 18.02.2008 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2008 
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  2/2005 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šamorín“ a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  

2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šamorín 
 
b) uložilo MsÚ VZN mesta Šamorín č. 3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č.  2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šamorín 
vyhlásiť na úradnej tabuli obvyklým spôsobom  ako aj na internetovej 
stránke mesta 

       Termín:   do 18.02.2008 
       Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 

XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh Organizačného poriadku mestského úradu v Šamoríne“ 
a schválilo materiál s nasledovnými zmenami a doplneniami v prílohe č. 1, v bode 2: 

- ods. c) sa dopĺňa nasledovne: spolupracuje s komisiou kultúry a cirkví 
pri MsZ a vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie 

- v ods. f) sa vypúšťajú body č. 10 a 11 
- ods. g) sa vypúšťa 
 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh Pracovného poriadku zamestnancov mesta Šamorín“ a na 
podnet primátora mesta MsZ stiahlo materiál z rokovania. 

 
 
XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Správu o činnosti Mestskej polície Šamorín za rok 2007“, ktorú vzalo 
na vedomie bez pripomienok. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie Dodatku č. 2 ku kúpnej zmluve o prevode 
nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín“ a  

 
a) schválilo Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:  
Mesto Šamorín – predávajúci 
Združenie podnikov mesta Vicenzy pre rozvoj SR – ako kupujúci 

v predloženom rozsahu 
 

b) poverilo primátora mesta podpísaním Dodatku č. 2 ku kúpnej zmluve 
o prevode nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín. 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam – 
pozemkom parc. č. 1113 o výmere 359 m2 ako záhrada a parc. č. 1114 o výmere 21 
m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici 
a schválilo prevod nájomného práva k nehnuteľnostiam pre žiadateľku: 

 
Magda Tóthová, rod. Bugárová, bytom Čilistovská 3/588, 931 01  Šamorín 
 

s výškou nájomného 2,-. Sk/m2/rok s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky 
uznesení čiastky 25/2005/X. zo dňa 20.10.2005 a čiastky 32/2002/XV. zo dňa 
03.05.2002. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností: 
- domu so súp. č. 868 na pozemku parc. č. 2823 
- pozemku parc. č. 2823 o výmere 2264m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- pozemku parc. č. 2824 o výmere 59 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- pozemku parc. č. 2825 o výmere 2035 m2 ako záhrada 

v katastrálnom území Šamorín, vedených na LV č. 939 vo výlučnom vlastníctve 
Domova dôchodcov so sídlom Vŕbová 2, 931 01  Šamorín a schválilo odkúpenie 
nehnuteľností  

- domu so súp. č. 868 na pozemku parc. č. 2823 
- pozemku parc. č. 2823 o výmere 2264m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- pozemku parc. č. 2824 o výmere 59 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- pozemku parc. č. 2825 o výmere 2035 m2 ako záhrada 

v katastrálnom území Šamorín, vedených na LV č. 939 vo výlučnom vlastníctve 
Domova dôchodcov so sídlom Vŕbová 2, 931 01  Šamorín  
 Mestom Šamorín, Hlavná 37, 931 01  Šamorín  
za 1,- Sk. 
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XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

zrušilo Uznesenie MsZ č. 7/2007/XI. zo dňa 25.10.2007 
 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja pozemku“ parc. č. 1655/62 o výmere 
81 m2 ako orná pôda formou priameho odpredaja a schválilo odpredaj pozemku 
parc. č. 1655/62 o výmere 81 m2 ako orná pôda formou priameho odpredaja pre 
kupujúceho  

 
Adrián Bott a manž. Katarína, bytom Jasná 14, 931 01  Šamorín 
 

za kúpnu cenu určenú podľa aktuálnej cenovej mapy mesta vo výške 1.420,- Sk/m2. 
 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie zmeny regulatív architektonicko-urbanistickej 
štúdie – Okolia Synagógy – dodatok“ a navrhlo architektonicko-urbanistickú štúdiu 
Zmena regulatív „Okolie synagógy – dodatok“ odročiť na nasledujúce zasadnutie 
MsZ. 

 
 
XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

zrušilo Uznesenie MsZ č. . 6/2007/VIII. zo dňa 28.08.2007. 
 
 
XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na úpravu výšky mesačného príspevku rodičov v materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v školskom roku 2007/2008“ a  

 
a) vzalo na vedomie predložený materiál 
 
b) schválilo výšku mesačného príspevku rodičov v materských školách 

nasledovne: 
- 160,- SK/dieťa 
- 120,- Sk/dieťa zo sociálne slabších rodín 
- 200,- Sk/dieťa s trvalým pobytom mimo Šamorína 
-     0,- Sk pre dieťa v hmotnej núdzi. 
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XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo doporučenie komisie kultúry a cirkví ohľadom riešenia prestavby, resp. 
rekonštrukcie Amfiteátra v Pomlé a 

 
a) konštatovalo, že nakoľko majetkoprávne vzťahy dotknutého územia sú 

vysporiadané s riešením rekonštrukcie je potrebné sa prioritne zaoberať 
 
b)  uložilo MsÚ 
 

1) vypracovať varianty štúdie rekonštrukcie, resp. prestavby Amfiteátra 
a hľadiska 

 termín:   do 31. marca 2008 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
2) zabezpečiť vypracovanie a dodanie projektu stavby na stavebné 

povolenie 
 
3) spracovať materiály na možné podanie projektu na grant EÚ 
 termín:    do 31. augusta 2008 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Ing. Imrich Tóth   ........................................ 
 
 
          Vojtech Fehér   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Mgr. Kristián Forgách     ........................................ 
 Doc. Ing. Pavel Élesztős CSc. 
         Vojtech Kovács 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 14.02.2008  
čiastka 9/2008/VII. 

 
   

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh na schválenie odmeňovania primátora mesta, zástupcu 
primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta“ a schválilo nasledovné odmeny: 

 
Ing. Károly Domsitz, primátor mesta     50 % zo súčtu platov za dané obdobie 

Mgr. Gabriel Bárdos, zástupca primátora mesta 30 % zo súčtu platov  

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta                       30 % zo súčtu platov 

       Tibor Domsitz, riaditeľ MsKS              30 % zo súčtu tarif. platu 

       Ingrid Ginzeryová, riaditeľka ZUŠ             30 % zo súčtu tarif. platu 

RNDr. Gabriella Bugár, riaditeľka ZŠ s VJM            30 % zo súčtu tarif. platu 

Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľa ZŠ slov.            30 % zo súčtu tarif  platu 

        Anna Vörösová, riaditeľka Domova dôchodcov   30 % zo súčtu tarif. platu 

 
 
V Šamoríne, 27.02.2008 
 
 
 
         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 14.02.2008  
čiastka 9/2008/VIII. 

 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2008 

prerokovalo „Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2008“ a  

 

a) schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 v predloženom rozsahu 

 

b) uložilo MsÚ I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta 

     Termín:    do 18.02.2008 

     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
 
V Šamoríne, 04.03.2008 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


