
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne, čiastka 13/2016

Uznesenia prijaté dňa 07.04.2016

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tibor Pogány, Ing. Edit Bauer, PaedDr. 
Gábor Veres.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami:

1) Bod č. 8 – Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 o podrobnostiach 
financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, 
súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín 
v rozpočtovom roku 2016 bol stiahnutý z programu rokovania

2) V bode 25 – Rôzne sa prerokujú materiály:
- Návrh na schválenie zámeru prenájmu majetku mesta – parkovacích 

miest
- Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a vzalo 
na vedomie materiál v predloženom rozsahu.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta 
Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2015, ktoré vzalo na 
vedomie v predloženom rozsahu.



V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo  Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2015 a

A) konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako 
aj rozpočtu finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na 
rok 2015 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom  mesta Šamorín

B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu:

1) Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 
2015, a to: 
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového 

rozpočtu spolu vo výške   -1.064.325,22 €
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel 
medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške 
+483.778,90 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch 
mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií).

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2015
- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne 

a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto 
a mestom riadených RO vo výške +414.050,62 € zisk - podľa príloh 
(sumárna Súvaha, sumárny Výkaz ziskov a strát)

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO 26.593.904,69€
z toho krytý vlastným imaním vo výške  17.349.427,58€
záväzky vo výške        5.659.571,49€
časové rozlíšenie 3.584.905,62€

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa 
tvorí z kladného rozdielu medzi príjmami (bežného a kapitálového 
rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu). V roku 2015 
rozdiel je záporný – 1.064.325,22 €, a preto  rezervný fond za rok 2015 sa 
netvorí.

2) Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácií za 
rok 2015

C) uložilo

1) Mestskému úradu: 

a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 
2015 (zisk vo výške +330.739,40 €) a  účtovný hospodársky 



výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2015 (zisk vo 
výške 64.258,18 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na  účet 
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

b) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu 
mesta za rok 2015 vo výške 483.778,90 € zapojiť cez finančné 
operácie do rozpočtových príjmov na rok 2016, čím je 
zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové 
výdavky

c) účtovnú závierku mesta za rok 2015 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta.
Termín: do   30.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

2) Rozpočtovým organizáciám zúčtovať podľa povahy výsledku  
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov nasledovne:
ZŠ M. Bela, Kláštorná   +    185,41 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska                  + 1.540,00 €
Základná umelecká škola Št. N. Šamorínskeho        -     723,15 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín 0,00 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne 0,78 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne          + 18.050,00 €
Termín: do 30.04.2016
Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií mesta 

Uznesenia č. VI., VII. a VIII. – viď schválené Všeobecne záväzné 
nariadenia Mesta Šamorín.

IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

vzalo na vedomie informáciu o Záverečnom stanovisku č. 16/5/2016-3.4/mo zo dňa 
21.03.2016 vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ohľadne Zariadenia na 
vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.

Svojím uznesením opätovne potvrdzuje svoje odmietavé stanovisko 
k realizácii tohto projektu a uložilo MsÚ zaslať Ministerstvu ŽP SR odvolanie voči 
tomuto záverečnému stanovisku.

Ďalej uložilo MsÚ využiť všetky právne kroky na zamietnutie tohto projektu.
Termín: bezodkladne
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu



X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie nakladania s nehnuteľnosťou – prevod majetku 
mesta z dôvodu hodného 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 znení neskorších predpisov a schválilo  prevod nehnuteľného majetku mesta, a to:

- pozemkov registra „C“ parc. č. 770/97 o výmere 90 m2 ako zastavaná plocha

                                                 parc. č. 770/99 o výmere 33 m2 ako zastavaná plocha

- pozemku registra „E“  parc. č. 427/1 o výmere 1.288 m2 ako ostatné plochy  
v katastrálnom území Mliečno, vedených Okresným úradom v DS Katastrálnym 
odborom na LV č. 1539 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa: 

Donau farm s.r.o. 
so sídlom Dolná ulica 541/14, 931 01 Šamorín – Mliečno 

za kúpnu cenu  vo výške  21,- Eur/m2.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľností je 

majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu 
využitia a s prihliadnutím na to, že predmetné pozemky sú toho času pre mesto  
prebytočné, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh zámeru mesta vo veci zámeny nehnuteľného majetku mesta a

a) neschválilo zámer mesta Šamorín na zámenu nehnuteľností – 
pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 
3696 a LV č. 1572 z vlastníctva Alžbety Fülesovej do vlastníctva Mesta 

Šamorín parc. č. 907/4 o výmere 2.825 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 
870 z  vlastníctva Mesta Šamorín do vlastníctva Alžbety Fülesovej.

b) uložilo mestskému úradu hľadať ďalšie alternatívy na zámenu 
nehnuteľného majetku mesta so žiadateľkou
Termín: do 30.09.2017



Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

c) doporučilo nasledovné majetkoprávne usporiadanie vzťahov:
uzatvorenie nájomnej zmluvy, alebo
zriadenie vecného bremena, alebo
uzatvorenie kúpnej zmluvy s výškou kúpnej ceny (obvyklá cena pri 

dodatočnom majetkoprávnom vysporiadaní mestom užívaných 
pozemkov).

XII.
Mestské  zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku 
mesta, a to geometrickým plánom novovytvorenej nehnuteľnosti – 

pozemku registra „C“ parc. č. 944/8 o výmere 147 m2 ako zastavaná 

plocha z pozemku registra „C“ parc. č. 944/1 o celkovej výmere 2.748 m2 
ako zastavané plochy, vedený  Okresným úradom v DS Katastrálnym 
odborom na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa

SaVor spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 931 01 Šamorín

minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom výlučne pre    
účely rozšírenia a vytvorenia parkovacích miest v danom obvode mesta.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod  nehnuteľnosti pre účely  
vybudovania odstavných plôch okolia objektu administratívnej budovy pri zohľadnení 
polohy, výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný 
pozemok je toho času pre mesto  prebytočný a realizáciou zámeru dôjde k úprave 
a k zlepšeniu podmienok pre parkovanie v danej lokalite, čo je v súlade 
s podmienkami  § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015

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. 
Termín: 15.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu



XIII.
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

a) neschválilo zámer mesta na prenájom pozemku registra „C“ ako parc. 

č. 2099/1 o celkovej výmere 1.710 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Šamorín o veľkosti dvoch parkovacích miest,  
pre účely vyhradeného parkoviska pre žiadateľa: 

Ing. Pavel Norovský a manž. Edita,
bytom Prvá 58, 931 01 Šamorín – Mliečno

b) uložilo mestskému úradu umiestniť tabuľu – Vyhradené pre 

zásobovanie v časoch 9.00 – 11.00 hod. a 17.00 – 18.00“ pre všetky 
okolité prevádzky.
Termín: do 31.05.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemku v oplotenom areáli MŠ 
na Veternej ulici v Šamoríne formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 

pozemku o celkovej výmere 234 m2 a na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
vyplatenie nájomného za obdobie posledných troch rokov a schválilo

a) odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku registra „E“ v katastrálnom území 
Šamorín z dôvodu usporiadania právnych vzťahov, a to parc. č. 569 

o výmere 234 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie vedená na LV č. 3492 

Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 19,50 €/m2, celkom predstavuje 
sumu 4.563,- € od podielových spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 3492

     
 Rigó Gáspár, bytom Hrnčiarska 512/2 Šamorín  
 Rigó Zoltán, bytom Kováčska 1804/3A

b) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vyplatenie nájomného 

za posledné tri roky za nehnuteľnosť parc. č. 569 o výmere 234 m2 ako 

zastavaná plocha a nádvorie vedené na LV č. 3492 vo výške 0,50 €/m2/
rok, celkom predstavuje: 351,- €. 
(Výška nájmu je určená podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2015 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín.)



XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemku o nevyhnutnej veľkosti 
bezpečného a neobmedzeného prechodu pre peších obyvateľov v Mliečne 
a schválilo odkúpenie geometrickým plánom novovytvorenej nehnuteľnosti pozemku 

registra „C“ v katastrálnom území Mliečno, a to parc. č. 244/55 o výmere 92 m2 ako 
ostatná plocha vedenú na LV č. 1944 vo vlastníctve Tibora Domsitza bytom 
Nezábudková 30, Kvetoslavov  

Mestom Šamorín

za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, celkom za sumu 4.600,- €.

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie odkúpenia stavebných objektov vybudovaných 
v rámci projektu Hypermarket ARDIS Šamorín   

- cestnej dopravnej signalizácie v križovatke I/63: Krížna – Kasárenská, 
Šamorín

- verejnej komunikácie – Kasárenská ulica, Šamorín, novovybudovanej trasy 
medzi I/63 a Kasárenskou ulicou

- verejného osvetlenia na tejto prepojovacej komunikácii, Šamorín
a schválilo odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci projektu 
Hypermarket ARDIS Šamorín, a to   

- cestnej dopravnej signalizácie v križovatke I/63: Krížna – Kasárenská, 
Šamorín

- verejnej komunikácie – Kasárenská ulica, Šamorín, novovybudovanej 
trasy medzi I/63 a Kasárenskou ulicou

- verejného osvetlenia na tejto prepojovacej komunikácii, Šamorín

Mestom Šamorín

za kúpnu cenu 1,- € za každý objekt od spoločnosti ARDIS, a.s., Krížna 13, Žiar nad 
Hronom.

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh na usporiadanie právneho vzťahu k pozemku v katastrálnom 
území Šamorín  a schválilo uzatvorenie dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti 
z dôvodu usporiadania právneho vzťahu k pozemku za účelom zabezpečenia 



výstavby cyklotrasy formou uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku registra „C“ parc. 

č. 2358/2 o výmere 249 m2 vedeného na LV č. 4036 vo vlastníctve 

Ing. Igora Borguľu, bytom Rybárska 25/A, 931 01  Šamorín

s výškou nájmu 2,- €/m2/rok na dobu 30 rokov. 

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva k nehnuteľnostiam – 

pozemkom registra „C“ parc. č. 1172/1  o výmere 375 m2 ako záhrada a parc. č. 

1172/2 o výmere 17 m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín na 
Pomlejskej ulici a

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nájomného práva na 

prenájom nehnuteľností  –  pozemkov parc. č. 1172/1 o výmere 375 m2 ako 

záhrada a parc. č. 1172/2 o výmere 17 m2 ako zastavaná plocha 
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľ, 
o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného 
v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia, pre žiadateľa:
Roland Kovács,  bytom Dlhá 349/26, 931 01 Šamorín 

s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 8/2011/XV. 
zo dňa 15.11.2011.

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1172/1 a parc. č. 1172/2 po celé 
obdobie platnosti „zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané len 
výhradne na záhradkárske účely v súlade s podmienkami platnej zmluvy 
o nájme. Vzhľadom na to, že žiadateľ je vlastníkom nadstavby záhradného 
domčeka, je tu dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a prílohy č. 1 
VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Šamorín.

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prenájmu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín.
Termín: do 15.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu



XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín a 

a) zriadilo podľa § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 
Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov s použitím čl. 
30 Štatúta mesta Šamorín Dobrovoľný hasičský zbor mesta Šamorín

b) schválilo Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Šamorín so zmenou v bode 1 písm. a) Názov: Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Šamorín (ďalej len „DHZM“) – Somorja Város Önkéntes Tűzoltó 
Testülete (SVÖTT)

c) vymenovalo na návrh primátora mesta Ľudovíta Ürgeho za veliteľa 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín.

XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh Štatúta Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín 
a schválilo Štatút Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín v predloženom 
znení.

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na schválenie Zmluvy o zverení majetku do správy a
a) schválilo Zmluvu o zverení majetku do správy uzavretú medzi 

zmluvnými stranami

Mesto Šamorín – vlastník 
Základná škola Mátyása Korvína s VJM v Šamoríne – správca 

v predloženom znení
b) poverilo mestský úrad zabezpečením podpísania nájomnej zmluvy 

a vyhotovením protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu.
Termín: do 15.04.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2016, ktorý 

a) schválilo v predloženom rozsahu



b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade 
priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2016 v pomere 
poskytnutých dotácií.
Termín: po 31.10.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

Tabuľka o prerozdelení transferov pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2016 tvorí prílohu č. 1 tejto Zbierky uznesení.

XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov na záujmovú umeleckú činnosť 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2016, ktorý

a) schválilo v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade 
priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2016 v pomere 
poskytnutých dotácií.
Termín: po 31.10.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

Tabuľka o prerozdelení transferov na záujmovú umeleckú činnosť kultúrne 
aktivity a cirkev na rok 2016 tvorí prílohu č. 2 tejto Zbierky uznesení.

XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2016 a schválilo prerozdelenie bežných 
transferov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2016 
podľa predloženého návrhu.

Tabuľka o prerozdelení transferov na prerozdelenie výšky bežných transferov 
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre 
školy a školské zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2016 tvorí prílohu č. 3 
tejto Zbierky uznesení.

XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín a

a) schválilo podľa Článku 46 ods. 1 Štatúta mesta Šamorín udelenie 
osobitnej ceny mesta Šamorín



- PRO CULTURA – Františke Valacsayovej, za dlhoročnú, obzvlášť 
významnú prácu v oblasti kultúry

- PRO HUMANA – Márii Domsitzovej, za dlhoročnú záslužnú prácu 
v oblasti sociálnej a zdravotnej

- PRO HONORIS – Imre Hokstokovi, za vynikajúcu propagáciu nášho 
mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov

- PRO CIVIS – Lajosovi Tubaovi, za vynikajúci výkon a dlhoročnú 
záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta

- PRO FUTURA – Otílii Pokstaller in memoriam, za dlhodobú záslužnú 
prácu pri výchove mladej generácie

b) konštatovalo, že schválené osobitné ceny mesta laureátom budú 
odovzdané na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 
v súlade s Článkom 46 ods. 5 Štatúta mesta Šamorín.

XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

prerokovalo Návrh na udelenie Ceny primátora mesta a

a) vzalo na vedomie podľa  článku 52 Štatúta mesta Šamorín 
rozhodnutie primátora mesta o udelení Ceny primátora mesta speváckemu 
zboru Sancta Maria Šamorín

b) schválilo vecný dar v hodnote 300,- €

c) konštatovalo, že schválená Cena primátora mesta bude odovzdaná na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. 

XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrhu na udelenie ceny PRO URBE a

a) schválilo podľa článku 45 Štatúta mesta Šamorín udelenie ceny PRO 
URBE  
- Károlyovi Tóthovi, ktorý  sa významným spôsobom pričinil o kultúrny 

rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako i za významnú 
publikačnú a vedeckú činnosť na čele Fórum Inštitútu

-  prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc.,  za vynikajúcu tvorivú  vedeckú 
a publikačnú činnosť a pedagogickú prácu

-  Štefanovi Székelyovi, ktorý sa významným spôsobom pričinil o 
športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí

-  At Home Gallery Šamorín. Galéria súčasného umenia, ktorá oslávila 
okrúhle výročie svojho založenia sa významným spôsobom pričinila 
o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí



b)  konštatovalo, že schválené ceny PRO URBE budú laureátom odovzdané 
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade 
s článkom 45 ods. 4 Štatúta mesta Šamorín.

XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  

prerokovalo Návrh o zámere prenájmu majetku mesta a

1) Schválilo

a) zámer prenajať majetok mesta Šamorín – miestne komunikácie 
vyhradené na  dočasné parkovanie motorovými vozidlami, ustanovené  
v Prílohách č. 1 a  č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šamorín č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Šamorín - spoločnosti AREA Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská 
88, Šamorín  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa , ktorý spočíva v tom, že spoločnosť AREA s.r.o., so 
100 %-nou majetkovou účasťou mesta, bola zriadená za účelom 
zabezpečenia  verejnoprospešných služieb, v tom starostlivosť  
a údržba miestnych komunikácií na území mesta, do ktorej činnosti 
spadá, o.i. aj  prevádzka parkovacích miest

b) dobu nájmu – na dobu neurčitú

c) cena nájmu – 1,- €/rok, k čomu sa pripočíta rozdiel výnosu a nákladov 
spojených s činnosťou prevádzky parkovacích miest.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
V danom prípade mesto prihliadalo na skutočnosť, že spoločnosť AREA 

Šamorín s.r.o. dlhoročne vykonáva pre mesto verejnoprospešné služby, v tom aj 
údržbu miestnych komunikácií, v činnosti ktorej má požadované  skúsenosti,  čo je 
dôvodom hodným osobitného zreteľa na prenájom parkovacích miest tejto 
spoločnosti.

2) poverilo mestský úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru mesta  
prenechať majetok mesta – miestne komunikácie vyhradené na 
dočasné parkovanie motorovými vozidlami spoločnosti AREA 
Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská 88, Šamorín do nájmu z dôvodu 



hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na svojej internetovej 
stránke. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom, počas celej tejto doby.

XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva 
SR  za rok 2015 vo výške 883,- €, na základe čoho

b) určilo plat primátora mesta Šamorín vo výške 2.994,- € s účinnosťou 
od  01.01.2016 v súlade s § 3 ods. 1  a § 4  ods. 1 zákona NR SR  č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí  
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov na základe 
nasledovného vzorca:
883,- € x 2,53 = 2.233,99 €, zaokrúhlene 2.234,- € (základný plat), zvýšený 
podľa § 4 ods. 2  citovaného zákona a na základe  rozhodnutia MsZ o 34 
%, spolu plat primátora činí  2.993,56  €, zaokrúhlene 2.994 €.

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


