
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 16/2016

          Uznesenia prijaté dňa 30.06.2016

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, Robert Keresztes a Ľudovít Ürge.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami: body
18) Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku 

v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – Lénart Szabó)
19) Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku 

v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – Tomáš Janata)
20) Návrh na schválenie uzatvorenia :

a) „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien“
b) „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s inžinierskou 

stavbou BA Šamorín, Priemyselná 8, 7 b. j., NNK v k. ú. Šamorín 
(Západoslovenská Distribučná a. s.)

sa vypustili z programu rokovania.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

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 30.06.2016 

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

13/2012/XII./b);     10/2015/IV./3/b);    11/2016/V./D/2;       11/2016/VIII./B);   
 11/2016/XIII./B); 13/2016/V./2/C/1/a); 13/2016/V./2/C/1/b); 13/2016/V./2/C/
1/c); 13/2016/V./2/C/2); 13/2016/VI./b);   13/2016/VII./b); 13/2016/VIII./c/1);    
13/2016/XII./b);   13/2016/XVIII./b);    13/2016/XXI./b);
13/2016/XXVIII./2); 15/2016/III./b);

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:
18//2005/IX./c); 21/2005/XXVI.; 25/2005/X./C); 26/2010/VII./1);     15/2012/
XX./b/2);   20/2013/XIV.;     24/2013/X./b/1);    24/2013/X./b/2);         
3/2015/VI./b);         7/2015/V./b);      8/2015/II./D-VZN;    8/2015/XXIII./B);    
10/2015/IV./3/a);       10/2015/X./b);    11/2016/V./D/1;  13/2016/VIII./c/2);   



13/2016/VIII./c/3);     13/2016/IX.;        13/2016/XI./b);       13/2016/XIII./b);       
13/2016/XXII./b);       13/2016/XXIII./b).

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2016 a

A) schválilo vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2016 
v predloženom rozsahu

B) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta 
k 31.03.2016 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako 
aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do  8.7.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín 
za rok 2015 a

A) schválilo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku 
a konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Šamorín za rok 2015 
v predloženom rozsahu

B) ulož i lo mestskému úradu Výročnú správu hospodárenia 
konsolidovaného celku a konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Šamorín 
za rok 2015 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj 
na internetovej stránke mesta.

Termín: do  10.7.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo  Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 a

A) schválilo predložený materiál s nasledovnými zmenami a doplneniami:

zo sumy: o sumu:     na sumu:

Bežné príjmy 
1/ daňové príjmy:                  
- 133001– daň z nehnuteľnosti 990.000,00 € + 6.000,00 € 996.000,00 €

6/ Spolu ostatné dotácie:
Vytvoriť riadok
- MPSVR SR  - dotácia na 



   rozvoj sociálnej oblasti 0,00 € +12.000,00 €   12.000,00 €

Kapitálové príjmy 
9/ Štátna dotácia
Vymazať riadok
- MPSVR SR  - dotácia na 
   rozvoj sociálnej oblasti 12.000,00 € -12.000,00 €            0,00 €

Bežné výdavky  
4/ Vzdelávanie
- 09.  ŠK pri ZŠ M. Bela – zmeniť „610 Odvody“ na text „610 Mzdy“
- 09.  ŠJ pri ZŠ M. Bela
          610 Mzdy 48.900,00 € +4.075,00 €   52.975,00 €
          620 Odvody 17.260,00 € +1.425,00 €      18.685,00 €

7/ Sociálne služby
Vytvoriť riadok
- 10.1.2 - Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí a prísl.

0,00 € +17.000,00 €   17.000,00 €

9/ Komunikácie a doprava
- 05.3.0 – 637004/02 – zabezp. neplán. služieb v meste

8.000,00 € -4.000,00 €        4.000,00 €

10/ Prostredie pre život
- 05.6.0 – 633006/01 – Všeobecný materiál – sadenice, stromky, kríky

7.200,00 € -1.500,00 €        5.700,00 €
- 05.6.0 – 633006/03 – Kvetinové záhony

2.500,00 € -2.000,00 €           500,00 €

Kapitálové výdavky  
Vytvoriť riadok
- 0620/717003 – 8.2.4 – Rekonštrukcia námestia sv. Štefana

0,00 € +18.000,00 €      18.000,00 €
Vymazať riadok
- 1020/717003 – 7.2 – Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí a prísl.

0,00 € +17.000,00 €      17.000,00 €

Finančné operácie  
- 0660//821002/01 – 8.1.3 – Splátka úveru na kapitál

30.000,00 € -10.000,00 €      20.000,00 €

B) uložilo mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.

Termín: do 08.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2015, ktorú schválilo v predloženom rozsahu.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na II. polrok 2016 a

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

b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti 
v zmysle predloženého plánu.

Uznesenia č. X. a XI. – viď schválené Všeobecne záväzné nariadenia 
Mesta Šamorín.

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh 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 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 zreteľa, 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 bez možnosti uplatnenia predkupného práva.

Dôvodová správa:
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.

XIII.
Mestské  zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie 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 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 Dunajskej Strede,  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

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 60,- Eur/m2  
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 prevodu 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.

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru 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 

A) schválilo zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku 

registra „C“ parc. č. 77/9 o celkovej výmere 646 m2 ako ostatné plochy 
v katastrálnom území Bučuháza, vedený Okresným úradom v Dunajskej 
Strede, Katastrálnym odborom na LV č. 870 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: 

Roland Csölle, bytom Hlavná 20, 931 01 Šamorín

za kúpnu cenu vo výške  65,- Eur/m2.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
záujem mesta o predaj majetku pre účely využitia na výstavbu RD v danej lokalite, 
záujem kupujúceho o splnenie stanovených kritérií a súčasne pri zohľadnení polohy, 
výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho 
času pre mesto  prebytočný a o ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem, 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.

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. 
Termín: do 31.07.2016
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevodu 
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) a zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a 

A) schválilo zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku 

registra „C“ parc. č. 77/10 o celkovej výmere 614 m2 ako ostatné plochy 
v katastrálnom území Bučuháza, vedený Okresným úradom v Dunajskej 
Strede, Katastrálnym odborom na LV č. 870 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 za kúpnu cenu vo výške  65,- Eur/
m2 pre žiadateľa: 

Ladislav Koller, bytom Stará cesta 388/33, 931 01 Šamorín – Mliečno 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
záujem mesta o predaj majetku pre účely využitia na výstavbu RD v danej lokalite, 
záujem kupujúceho o splnenie stanovených kritérií a súčasne pri zohľadnení polohy, 
výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho 
času pre mesto  prebytočný a o ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem, 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.

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.
Termín: do 31.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XVI.
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru 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) a zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a 

A) schválilo zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku 

registra „C“ parc. č. 77/4 o celkovej výmere 382 m2 ako ostatné plochy 
v katastrálnom území Bučuháza, vedený Okresným úradom v Dunajskej 
Strede, Katastrálnym odborom na LV č. 870 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 za kúpnu cenu vo výške  65,- Eur/

m2

pre žiadateľa: 

Ľubica Barčáková, bytom Radarová 4, 821 02 Bratislava

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
záujem mesta o predaj majetku pre účely využitia na výstavbu RD v danej lokalite, 
záujem kupujúceho o splnenie stanovených kritérií a súčasne pri zohľadnení polohy, 
výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho 



času pre mesto  prebytočný a o ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem, 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.

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. 
Termín: do 31.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru 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) a zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a 

A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku 
mesta, a to geometrickým plánom novovytvoreného pozemku registra „C“ 

parc. č. 57/19 o celkovej výmere 34 m2 ako zastavaná plocha 
v katastrálnom území Mliečno, vedený  Okresným úradom v Dunajskej 
Strede,  Katastrálnym odborom na LV č. 870 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 za kúpnu cenu stanovenú 
podľa znaleckého posudku pre žiadateľa: 

Ing. Peter Prívracký a manž. Judita 
bytom Iľjušinova 8, 851 01  Bratislava

    
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 

dodatočné majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery 
resp. spôsobu využitia a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je pre 
mesto toho času prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. 
e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

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. 
Termín: do 31.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



XVIII.
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva k nehnuteľnosti – 

pozemku registra „C“ parc. č. 1048  o výmere 374 m2 ako záhrada v katastrálnom 
území Šamorín na Pomlejskej ulici a

A) schválilo zámer  mesta Šamorín na prevod nájomného práva na 
prenájom nehnuteľnosti  –  pozemku registra „C“  parc. č. 1048 o výmere 

374 m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 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:

Klára Nagyová bytom Gazdovský rad 34/55, 931 01 Šamorín 

s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 8/2011/XV. 
zo dňa 15.11.2011 bez možnosti uplatnenia predkupného práva 
k pozemku.

Dôvodová správa:

Záujmový pozemok registra „C“ parc. č. 1048 o celkovej výmere 374 m2 po 
celé obdobie  platnosti „zmluvy o nájme“ bol udržiavaný a využívaný len výhradne na 
záhradkárske účely v súlade s podmienkami platnej zmluvy o nájme. Vzhľadom na 
to, že žiadateľ ako rodinný príslušník pôvodného nájomcu dlhšiu dobu vypomáhal pri 
zveľaďovaní pozemku a jeho údržbe, a vzhľadom na vložené investície nájomcu do 
majetku mesta, 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. 
Termín: do 31.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ 
na pozemok v katastrálnom území Čilistov a schválilo  uzatvorenie „Zmluvy o 



zriadení vecných bremien“ v súvislosti s realizáciou stavby „Areál IBV-21 RD“ na 
pozemku registra „C“ vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, a to parc. č.   168   

o výmere 244 m2 ako ostatné plochy 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.
Čulenova 6
816 47 Bratislava                               - ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 
13/2016/XV. zo dňa 07.04.2016 vo veci schválenia odkúpenia nehnuteľností v k.ú. 
Mliečno a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 13/2016/XV. zo dňa 
07.04.2016.

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

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. 244/56 o výmere 68 m2 ako ostatná plocha

parc. č. 244/57 o výmere 23 m2 ako ostatná plocha
vedený na LV č. 1844 vo vlastníctve Tibora Domsitza, bytom Nezábudkova 30 
Kvetoslavov  

Mestom Šamorín

za kúpnu cenu vo výške 50,- Eur/m2, celkom: 4.550,- Eur.

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh na určenie výšky mesačného nájmu novopostavených bytov (23 



b.j.) na Kasárenskej ulici č. 2621/2B v Šamoríne a   

a) schválilo mesačné nájomné vo výške 4,5 % z obstarávacej ceny bytov 
– novopostavených nájomných bytov (23 b.j.) na Kasárenskej ulici 
v Šamoríne

b) uložilo MPBH Šamorín s.r.o. ako prenajímateľovi bytov vo vlastníctve 
mesta Šamorín, aby pri uzatváraní zmlúv o nájme bytov dodržiaval takto 
schválenú mesačnú výšku nájomného.

XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30. 06. 2016 

prerokovalo Návrh zámeru na prenájom majetku mesta Šamorín – nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Mateja Belu v Šamoríne za 
účelom prevádzkovania školského bufetu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov a 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta,  a to nebytový priestor 

o rozlohe 12 m2, nachádzajúci sa v budove Základnej školy Mateja Belu, 
Kláštorná ul. č. 995/4 v Šamoríne doterajšiemu prevádzkovateľovi  bufetu, 
a to 

Helene Kovácsovej, Mlynársky rad 196/20, Gabčíkovo 

za účelom prevádzkovania školského  bufetu  podľa § 9a ods. 9 písm. c)  
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
s použitím § 16 ods. 5  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 
č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Šamorín   na dobu určitú -  na 5 rokov s výškou nájomného 83,- €/mesiac, 
spolu 830,- € na 10 mesiacov ročne. K nájomnému sa pripočíta cena 
energie vo výške 83,- €/mesiac, spolu  830,- € na 10 mesiacov ročne, po 
čom celková výška nájomného, vrátane energie sa určuje vo výške  
1.660,- € na 10 mesiacov ročne,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorý spočíva v pokračovaní poskytovania bufetových služieb, s ktorými sú 
žiaci ako aj zamestnanci školy v maximálnej miere spokojní.

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

prevádzkovateľ školského bufetu poskytoval služby na požadovanej úrovni v súlade  
s potrebami žiakov a zamestnancov základnej školy, v ponuke mal širokú škálu 
produktov zdravej výživy, preto  tento spôsob prenájmu je  významným prínosom pre 
základnú školu.

 



b) poverilo mestský úrad zverejniť schválený zámer mesta najmenej na 15 
dní pred schvaľovaním samotného prenájmu mestským zastupiteľstvom na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Termín: do 31.07.2016
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Koppány Kovács ........................................

PaedDr. Gábor Veres ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Jozef Nagy ........................................
Robert Keresztes
Ľudovít Ürge



    Všeobecne záväzné nariadenia schválené
  Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne

             dňa 30.06.2016 pod číslom 16/2016
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016  

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta 
Šamorín č. 4/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení 
v rozpočtovom roku 2016 a

a) sa uznieslo na VZN Mesta Šamorín č. 4/2016, ktorým sa určuje výška 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na príslušný kalendárny rok so zmenou v § 4: výška finančných 
prostriedkov na stravníka v ŠJ pri ZŠ M. Bela je 111,- €.

b) uložilo mestskému úradu VZN Mesta Šamorín č. 4/2016 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke 
mesta.

Termín: do 01.07.2016
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 30.06.2016 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Šamorín 
č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Šamorín a

a) sa uznieslo na VZN Mesta Šamorín č. 5/2016 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta 
Šamorín v predloženom znení

b) uložilo mestskému úradu VZN Mesta Šamorín č. 5/2016 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke 
mesta.

 Termín: do 01.07.2016
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Koppány Kovács ........................................

PaedDr. Gábor Veres ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:



Jozef Nagy ........................................
Robert Keresztes
Ľudovít Ürge

 
V ý p i s 

zo Všeobecne záväzných nariadení 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne

dňa __.__.2016 pod číslom __/2016/


