
    Všeobecne záväzné nariadenia schválené
  Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne

             dňa 07.04.2016 pod číslom 13/2016

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 
pomoci a príspevkov občanom mesta Šamorín a

a) uznieslo sa na VZN mesta Šamorín č. 1/2016 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov 
občanom mesta Šamorín so zmenou:
v § 7 bod 5 vynechať slovo „finančný“

b) uložilo mestskému úradu schválené VZN Mesta Šamorín č. 1/2016 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 
a príspevkov občanom mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 11.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení 
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 
3/2014 a

a) uznieslo sa na VZN mesta Šamorín č. 2/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 
v predloženom znení

b) uložilo mestskému úradu schválené VZN Mesta Šamorín č. 2/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu 
ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN 
č. 3/2014 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj 
na internetovej stránke mesta.
Termín: do 11.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín a

a) vzalo na vedomie dôvodovú správu k návrhu VZN ako aj pripomienky 
k návrhu VZN, ktoré boli vyhodnotené osobitnou komisiou, boli 
zapracované a sú súčasťou predloženého VZN č. 3/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Šamorín 

b) uznieslo sa na VZN mesta Šamorín č. 3/2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 
území mesta Šamorín so zmenami:

1)  § 4 bod 3 znie:
     Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) 

sa   stanovuje:
a) pri použití lístka z parkovacieho automatu 0,50 Eur/hod./vozidlo

  resp. alikvotná časť tejto úhrady, pričom
  najnižšia úhrada je 0,20 Eur

b) pri použití SMS správy je 0,50 Eur/hod./vozidlo
c) za predplatenú neprenosnú kartu:

-  fyzická osoba s trvalým bydliskom v meste Šamorín
   za prvé vozidlo   40,- Eur/rok/vozidlo
   za druhé vozidlo 120,- Eur/rok/vozidlo
- fyzická osoba bez trvalého bydliska v meste Šamorín

za prvé vozidlo 120,- Eur/rok/vozidlo

za druhé vozidlo 210,- Eur/rok/vozidlo

- právnické osoby a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie (podnikatelia) 210,- Eur/rok/vozidlo

 2) na strane 9 predloženého materiálu doplniť: Oblasť 4  Školská ul. 
v riadku pri súpisnom čísle 979, orientačnom čísle 18.

c) uložilo 
1) mestskému úradu schválené VZN Mesta Šamorín č. 3/2016 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 



mesta.
Termín: do 11.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

2) mestskému úradu prešetriť možnosť parkovania obyvateľov z určitej 
oblasti 6 v oblasti 5. 
Termín: do 15.05.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

3) mestskému úradu po 12-tich mesiacoch odo dňa účinnosti VZN č. 
3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín vyhodnotiť 
jeho uplatnenie v praxi a v prípade potreby pristúpiť k jeho novelizácii.
Termín: do 30.06.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : MUDr. Renáta Varga ........................................

Ing. Tibor Duducz ........................................



Zapísala návrhová komisia v zložení:
Ing. Tibor Pogány ........................................
Ing. Edit Bauer
PaedDr. Gábor Veres

V ý p i s 
zo Všeobecne záväzných nariadení 

schválených Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne
dňa 07.04.2016 pod číslom 13/2016/


