
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 10/2015

           Uznesenia prijaté dňa 15.12.2015

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Prof. Ing.Pavel Élesztős, 
PhD a Robert Keresztes.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami:
1) bod programu 21 – Podnety občanov sa prerokuje ako druhý bod 

programu
2) v bode Rôzne sa prerokujú nasledovné materiály:

a) Doplnenie členov komisie životného prostredia z radov obyvateľov 
b) Návrh na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta 

Šamorín
c) Informácia primátora mesta o vykonaní IV. zmeny rozpočtu mesta na 

rok 2015

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora 
mesta za obdobie od posledného podania informácie o ich činnosti.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo informáciu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a

1) Konštatovalo, že
a) bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol 

o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných 
ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí“ 
Z-010766/2015/1130/SJD

b) poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj 
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
z kontroly

2) vzalo na vedomie 
a) zistenia spísané v protokole o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti 

rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov 



miest a obcí. Prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie 
nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy.

b) list primátora mesta – požiadavka prijať opatrenia v súvislosti 
s kontrolnými zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly, 
ktoré sa týkali nedostatkov v činnosti hlavného kontrolóra.

3) Uložilo
a) hlavnému kontrolórovi mesta dodržať pri kontrolnej činnosti 

náležitosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

b) prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie prijatých opatrení 
primátora mesta na odstránenie nedostatkov uvedených v protokole 
o výsledku kontroly.

Pod číslami V. – VIII. sú schválené všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Šamorín č. 12 – 15/2015.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh Štatútu mesta Šamorín a

a) schválilo Štatút mesta Šamorín s nasledovnými zmenami a doplnkami:
V Čl. 17 ods. 3) sa doplní ďalšia veta v znení: ... Útvarom na plnenie úloh 
na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác je Dobrovoľný 
hasičský zbor mesta.

Ďalej sa doplní sa nový Čl. 30, ktorý znie:

Čl. 30
Dobrovoľný hasičský zbor mesta

1. Dobrovoľný hasičský zbor mesta je útvar zriadený na plnenie úloh 
súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2.  Na čele dobrovoľného hasičského zboru mesta je veliteľ, ktorého volí a 
odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s podmienkami uvedenými v 
osobitnom zákone 1).

3.  Dobrovoľný hasičský zbor mesta:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,

b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,

d) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej 
kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a 



iných mimoriadnych udalostiach

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných 
prostriedkov,

f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

g) ohlasuje bez zbytočného odkladu primátorovi mesta a  okresnému 
riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri zdolávaní 
požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a 
iných mimoriadnych udalostí,

h) vypracováva a vedie dokumentáciu dobrovoľného hasičského zboru.

4. Podrobnosti o fungovaní a chode Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

upravuje osobitný zákon1) a Požiarny poriadok mesta.

_______
1) Osobitný zákon – Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Ostatné články sa prečíslujú podľa poradia.

Upresnia sa:
- Čl. 45 ods. 6) ...udeliť najviac dve ...
- Čl. 47 ods. 1) ... za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

b) uložilo mestskému úradu jedno vyhotovenie schváleného Štatútu 
mesta Šamorín doručiť každému poslancovi Mestského zastupiteľstva 
mesta Šamorín.
Termín: do 15.01.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 
2016 a

a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. 
polrok 2016 v predloženom rozsahu

b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti 
v zmysle predloženého plánu.
Termín: I. polrok 2016
Zodpovedný: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 



prerokovalo Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne č. 12/2012/VIII. zo dňa 01.03.2012 a

a) schválilo zmenu Uznesenia č. 12/2012/VIII. zo dňa 01.03.2012 
s účinnosťou od 01.01.2016 nasledovne:

Iný poplatok za sobáš znie:
1. Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej miestnosti, v tom použitie dopravného prostriedku, sa určuje vo 
výške 134,- €.

2. Úhrada nákladov mimo určeného sobášneho dňa, v tom technické 
a organizačné zabezpečenie obradu, sa určuje na 33,50 €.

b) uložilo prednostovi mestského úradu informovať o tejto zmene 
príslušných zamestnancov mesta (matrikárky).
Termín: do 31.12.2015
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k. ú. Kráľovianky a schválilo prenájom majetku mesta, 

a to časť pozemku registra „C“ parc. č. 46 o celkovej výmere 3.843 m2 o veľkosti 
elektronickej sirény podľa priloženej dokumentácie pre žiadateľa:

Vodohospodárska výstavba, š.p.
so sídlom Karloveská č. 2, 842 04  Bratislava

s výškou nájmu za 1,- € na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 Menovaný žiadateľ prenájom pozemku žiada pre účely umiestnenia 
technologického zariadenia z dôvodu skvalitnenia služieb na území mesta. V danom 
prípade mesto prihliada na prebytočnosť tohto majetku pri zohľadnení polohy, 
výmery, resp. spôsobu využitia  podľa ustanovenia § 16 ods. 5 písm. c) VZN mesta 
Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, je tu oprávnený 
dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení neskorších predpisov. 

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 



Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 písm. c) VZN 
mesta Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v k.ú. 
Šamorín a schválilo prenájom majetku mesta, a to časti pozemku registra „C“ parc. 
č.  2590 o celkovej výmere 4.393 m2 o veľkosti podľa vyznačenia v priloženej situácii
pre žiadateľa:

BUDOKAN SAMARIA, so sídlom Hlavná 12, 931 01 Šamorín

s výškou nájmu za 1,- € na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Menovaný žiadateľ prenájom pozemku žiada pre účely využitia prebytočného 

majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu, a to realizácii projektu na osadenie 
komplexu gymnastických náradí slúžiacemu pre športové kluby a širokú verejnosť. 
Komplex gymnastických náradí v kocke ponúka efektívne a bezpečné precvičenie 
svalového aparátu ľudského tela. Umiestnenie komplexu gymnastických náradí je na 
pozemku v tesnom susedstve okolia areálu ZŠ Mateja Bela na voľne prístupnej 
trávnatej ploche, ktoré ponúka využiteľnosť aj vo vyučovacom procese. Uvedené 
zdôvodnenie je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku 
menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a s § 16 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní  s majetkom mesta.
 

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne č. 3/2015/XXII. zo dňa 
29.01.2015 a zrušilo uznesenie č. 3/2015/XXII. zo dňa 29.01.2015 na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku pre účely výstavby RD v katastrálnom území Kraľovianky.

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou na  prevod 
pozemku vo vlastníctve mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom 
území Kraľovianky a 

a) schválilo zámer na odpredaj  nehnuteľnosti - pozemku na výstavbu 
rodinného domu v k. ú. Kráľovianky, a to pozemku registra „C“ parc. č. 

49/12 o výmere 726 m2 ako ostatná plocha v k. ú. Kráľovianky vedeného 
vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely výstavby 
rodinného domu, pre žiadateľa:

S.B.Sparrov Building s.r.o., so sídlom Mierovo 177, 930 41  Mierovo
 

podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu schválenú 



uznesením MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok mesta je 

umiestnený v lokalite určenej podľa platného územného plánu na výstavbu rodinného 
domu, a tým pre mesto je prebytočný, nemá možnosť ho využiť na iné účely 
a o ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem, a preto je tu dôvod hodný 
osobitného zreteľa podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín. 

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ 
na pozemky v k.ú. Šamorín a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecných 
bremien“ v súvislosti s realizáciou  stavby „Šamorín – Bytový dom PARK – NN 
vedenie“ na pozemkoch registra „C“ vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, a to:

- parc. č. 2731/2   o výmere    428 m2 ako ostatné plochy 

- parc. č. 2729/4   o výmere    366 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 2783      o výmere 7.457 m2 ako ostatné plochy

- parc. č. 2610/4   o výmere 4.897 m2 ako zastavané plochy a nádvoria

- parc. č. 2630/1   o výmere 5.318 m2 ako zastavané plochy a nádvoria

- parc. č. 2840/1   o výmere 2.851 m2 ako zastavané plochy a nádvoria

- parc. č. 2840/3   o výmere    147 m2 ako zastavané plochy a nádvoria

- parc. č. 2840/15 o výmere    361 m2 ako zastavané plochy a nádvoria

pre účely uloženia elektroenergetickej stavby a zariadenia distribučnej sústavy na 
pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe žiadosti medzi zmluvnými 
stranami:

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

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015  



prerokovalo Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva v prospech 

mesta Šamorín k pozemku parc. č. 214/31 o výmere 405 m2 ako orná pôda 
v katastrálnom území Čilistov zapísanému v časti „C“ listu vlastníctva č. 1525 vo 
vlastníctve 

Mgr. Peter Mészáros a manž. Csilla rod.  Lelkesová, 
bytom Nezábudková 20, 931 01  Šamorín

a schválilo výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín k pozemku 
registra „C“ parc.č. 214/31 o výmere 405m2 ako orná pôda v katastrálnom území 
Čilistov  zapísaný na LV č. 1525  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Mgr. 
Peter Mészáros a manž. Mgr. Csilla rod. Lelkesová bytom Nezábudková 20, 931 01 
Šamorín.

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na odpustenie a následný odpis nevymožiteľných pohľadávok, 
vedených spoločnosťou MPBH Šamorín s.r.o. a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín schválilo odpustenie 
a následný odpis pohľadávok vedených spoločnosťou MPBH Šamorín s.r.o. voči

1. Kataríne Holičkovej vo výške 1.528,95 
€

2. Štefanovi Červenkovi vo výške 1.961,26 
€
v      c e l k o v e j       v ý š k e      3.490,21 €

XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta – projektových 
dokumentácií nezrealizovaných investičných akcií zo zoznamu nedokončených akcií 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a

a) určilo prebytočnosť majetku mesta – projektových dokumentácií 
nezrealizovaných investičných akcií podľa priloženého zoznamu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia 

b) schválilo vyradenie prebytočného majetku mesta – projektových 
dokumentácií nezrealizovaných investičných akcií zo zoznamu 
nedokončených investičných akcií v celkovej hodnote 170.011,01 €.

XX.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 
pod č. 3/2015/V./D/1) zo dňa 29.01.2015 a zrušilo s účinnosťou od 15.12.2015 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šamoríne pod č. 3/2015/V./D/1) zo dňa 
29.01.2015, pričom zostáva v platnosti Uznesenie MsZ v Šamoríne pod č. 5/2015/
XIX./b) zo dňa 23.04.2015 a Uznesenie MsZ v Šamoríne pod č. 5/2015/XX./b) zo dňa 
23.04.2015

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka Mestskej 
polície v Šamoríne  v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov

a) odvoláva JUDr. Richarda Mészárosa z funkcie náčelníka Mestskej 
polície v Šamoríne dňom 31.12.2015

b) vymenúva Mgr. Imricha Szabadosa za náčelníka Mestskej polície 
v Šamoríne dňom 01.02.2016.

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie ďalšieho člena komisie životného prostredia – Ing. 
Pörsök Sebestyén Mária a schválilo Ing. Pörsök Sebestyén Máriu za člena komisie 
životného prostredia.

XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta 
Šamorín a

a) vzalo na vedomie upozornenie Ministerstva dopravy a regionálneho 
rozvoja SR zo dňa 07.12.2015

b) schválilo Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Šamorín 
v súlade   s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov.

XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

vypočulo informáciu primátora mesta (podanú aj písomne) o vykonaní IV. zmeny 
rozpočtu mesta na rok 2015 a vzalo na vedomie odznelú informáciu.



Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Ing. Erika Šoltésová ........................................

Ľudovít Ürge ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:

Ing. Štefan Andrássy ........................................
Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD 
Robert Keresztes

Príloha k uzneseniu č. XIX.

Vyradenie prebytočného majetku (projektových dokumentácií, ktoré sa 
nezrealizovali) podľa nasledovného zoznamu:

Poradie Názov investičnej 
a k c i e r e s p . 
p r o j e k t o v e j 
dokumentácie

Dôvod vyradenia Obstarávacie cena 
d o k u m e n t á c i e v 
eurách

P r o j e k t o v é 
dokumentácie

1 Prekládka HDPET 
pri pozemku BALA

Realizovaná iným 
spôsobom

5 562,21 

2 P r e k l á d k a N N 
Šámot

Realizovaná iným 
spôsobom

3 867,09

3 R a c i o n a l i z á c i 
p r e v á d z k o v . 
nákladov MsKS

Realizovaná iným 
spôsobom

11 020,38

4 R a c i o n a l i z á c i a 
p r e v á d z k o v . 
nákladov ZUŠ

Realizovaná iným 
spôsobom

9 858,59

5 Bytový dom s nižším 
st. Šámot

Nerealizovaná 39 858,18

6 Revitalizácia MM Nerealizovaná 16 358,70
7 Športová hala – 

projekt novej haly
Nerealizovaná 19 420,-



8 Z a r i a d e n i e p r e 
s e n i o r o v – 
I.alternatíva projektu

Realizovaná iným 
spôsobom 

29 079,86

9 Pres tavba domu 
smútku –
I . a l t e r n a t í v a 
projektu prestavby

Realizovaná iným 
spôsobom 

34 986,-

V celkovej hodnote 170 011,01 €
 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015
čiastka 10/2015/XXIII.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo Návrh na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta 
Šamorín a

a) vzalo na vedomie upozornenie Ministerstva dopravy a regionálneho 
rozvoja SR zo dňa 07.12.2015

b) schválilo Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Šamorín 
v súlade   s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov.

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015
čiastka 10/2015/XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva 



v Šamoríne č. 12/2012/VIII. zo dňa 01.03.2012 a

a) schválilo zmenu Uznesenia č. 12/2012/VIII. zo dňa 01.03.2012 
s účinnosťou od 01.01.2016 nasledovne:

Iný poplatok za sobáš znie:

1. Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 
určenej miestnosti, v tom použitie dopravného prostriedku, sa určuje vo 
výške 134,- €.

2. Úhrada nákladov mimo určeného sobášneho dňa, v tom technické 
a organizačné zabezpečenie obradu, sa určuje na 33,50 €.

b) uložilo prednostovi mestského úradu informovať o tejto zmene 
príslušných zamestnancov mesta (matrikárky).
Termín: do 31.12.2015
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015
čiastka 10/2015/IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo informáciu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a

1) konštatovalo, že
a) bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol 

o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných 



ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí“ 
Z-010766/2015/1130/SJD

b) poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj 
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
z kontroly

2) vzalo na vedomie 
a) zistenia spísané v protokole o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti 

rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov 
miest a obcí. Prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie 
nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy.

b) list primátora mesta – požiadavka prijať opatrenia v súvislosti 
s kontrolnými zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly, 
ktoré sa týkali nedostatkov v činnosti hlavného kontrolóra.

3) uložilo
a) hlavnému kontrolórovi mesta dodržať pri kontrolnej činnosti 

náležitosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

b) prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie prijatých opatrení 
primátora mesta na odstránenie nedostatkov uvedených v protokole 
o výsledku kontroly.

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Všeobecne záväzných nariadení schválených 

Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne
dňa 10.12.2015 pod číslom 15/2015/V.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo Návrh VZN o miestnych daniach s prihliadnutím na stanovisko  komisie 
finančnej a správy majetku a

a)  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 12/2015 
o miestnych daniach v predloženom znení 

b) uložilo mestskému úradu schválené VZN mesta Šamorín č. 12/2015 
o miestnych daniach zverejniť na úradnej tabuli mesta ako aj na 
internetovej stránke mesta 
Termín: do 16.12.2015
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

 
V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015
čiastka 10/2015/XIX.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 
prerokovalo Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta – projektových 
dokumentácií nezrealizovaných investičných akcií zo zoznamu nedokončených akcií 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a

a) určilo prebytočnosť majetku mesta – projektových dokumentácií 
nezrealizovaných investičných akcií podľa priloženého zoznamu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia 

b) schválilo vyradenie prebytočného majetku mesta – projektových 
dokumentácií nezrealizovaných investičných akcií zo zoznamu 
nedokončených investičných akcií v celkovej hodnote 170.011,01 €.

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015
čiastka 10/2015/XX.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

prerokovalo Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

pod č. 3/2015/V./D/1) zo dňa 29.01.2015 a zrušilo s účinnosťou od 15.12.2015 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šamoríne pod č. 3/2015/V./D/1) zo dňa 

29.01.2015, pričom zostáva v platnosti Uznesenie MsZ v Šamoríne pod č. 5/2015/

XIX./b) zo dňa 23.04.2015 a Uznesenie MsZ v Šamoríne pod č. 5/2015/XX./b) zo dňa 

23.04.2015

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 15.12.2015



čiastka 10/2015/XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 

vypočulo informáciu primátora mesta (podanú aj písomne) o vykonaní IV. zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2015 a vzalo na vedomie odznelú informáciu.

V Šamoríne, 16.12.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková 




