
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 14.12.2017 

  

 

Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 11/2017 (ďalej len „VZN“), 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta 

 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta  

 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta 

 

Vypracoval: Helena Piačeková, asistent prednostu MsÚ 

 

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku mesta pri MsZ dňa 6.12.2017 

s odporúčaním na schválenie 

 

 

  

Predkladacia správa:  

Návrh VZN bol zverejnený na web stránke mesta dňa 28.11.2017, ku ktorému mohli zaslať 

svoje pripomienky obyvatelia mesta do 08.12.2017. K návrhu VZN neboli zaslané žiadne 

pripomienky.  

 

Dôvodová správa:         
Za účelom zníženia počtu reklamných stavieb na území mesta, ktoré v mnohých prípadoch 

rušivo pôsobia na estetický vzhľad mesta ako aj na bezpečnosť dopravy je dôvodné zvýšiť 

nájomné za ich umiestnenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šamorín. V predloženom 

návrhu je upravená výška nájomného reklamných stavieb do 1 m2  zo 100 eur/rok na 130 

eur/rok, nad 1 m2  z 166 eur/rok na 220 eur/rok, veľkoplošná reklamná stavba – billboard 

z 332 eur/rok na 500 eur/rok, reklamná stavba do 1,0 m2 umiestnená na stĺp VO z 50 eur/rok 

na 100 eur/rok. Zároveň sa dopĺňa nájomné za reklamu do 0,18 m2 na navigačných tabuliach 

mesta  vo výške 50 eur/rok. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 po prerokovaní 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

 

a) berie na vedomie  návrh VZN 

b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 11/2017  (ďalej len 

„VZN“), ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami. 
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N á v r h  

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Šamorín  č. 11/2017   (ďalej len „VZN“) ,                             

ktorým sa  mení dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia                                                

a nakladania  s majetkom   mesta Šamorín 

 

VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Čl. I 

V Prílohe č. 1  ods. 2  k VZN  znie :   

2.)  Nájomné za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šamorín sa stanovuje v eurách za 1m2  
      pozemku, resp.  za 1 ks garáže ročne nasledovne: 
  
Účel užívania                  I. pásmo                   II. pásmo                       III. pásmo                        IV. pásmo 

      garáže                       75 eur/ks/rok          70 eur/ks/rok               65 eur/ks/rok                60 eur/ks/rok 

 

      záhrady                              -                        0,30 eura/m2/rok        0,30 eura/m2/rok         0,30 eura/m2/rok 

 

podnik. aktivity            20 eur/m2/rok        18 eur /m2/rok            16,50 eura/m2/rok       15 eur/m2/rok 

 

kult., soc. aktivity        0,50 eura/m2/rok    0,40 eura/m2/rok       0,30 eura/m2/rok         0,20 eura/m2/rok 

 

zdrav., a šport. akt.     0,50 eura/m2/rok    0,40 eura/m2/rok        0,30 eura/m2/rok        0,20 eura/m2/rok 
     
reklamné stavby    o rozmeroch do 1 m2  na celom území mesta                       130 eur/rok 
           „                           „                nad 1 m2              „                                               220 eur/rok 
veľkoplošná reklamná stavba  – billboard              „                                                500 eur/rok 
reklama o rozmeroch do 0,18 m2 na navigačných tabuliach mesta                      50 eur/rok 
 
reklamná stavba o rozmeroch do 1,2 m2   umiestnená na stĺp VO                     100 eur/rok        

 

Čl. II 

1) Toto VZN č.  11/2017 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne dňa  ... pod č.  

2) Toto VZN  č. 11 /2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa  zverejnenia na úradnej tabuli  

    mesta, t.j. dňa ............. 

 

                                                                                                      Gabriel  Bárdos 
                                                                                                      primátor mesta 


