
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 

na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou - prenájom  Mestského športového 

centra SAMARIA,  Veterná ul., vedená na č. LV č. 870, na  parc. č. 2275, súpisné číslo 494,  

v k. ú. Šamorín  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 

 

                                         

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 

 

  

 

Dôvodová správa:      
Dôvodom pre navrhované riešenie je  skutočnosť, že spoločnosť MPBH ŠAMORÍN, s. r . o. 

ako mestský podnik so 100%-nou majetkovou účasťou mesta má vytvorené všetky 

materiálne, technické personálne a  finančné predpoklady na prevádzkovanie  športového 

centra. Ide o prenájom na zabezpečenie telesnej výchovy pre žiakov základných škôl, 

športových klubov a ostatných občanov mesta Šamorín. Ide o opakovaný nájom s tým istým 

nájomcom resp. ide o rozšírenie predmetu nájmu s tým istým nájomcom, ktorý zabezpečuje 

prevádzku a údržbu v iných mestských objektoch.         

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2017 po prerokovaní 

Návrhu na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájmu Mestského 

športového centra SAMARIA 

 

a) Schvaľuje zámer prenajať majetok mesta Šamorín - Mestské športové centrum  

SAMARIA,  nachádzajúce sa v  k. ú. Šamorín, vedené na LV č. 870 ako 

Telocvičňa T18, na parc. č. 2275, súpisné číslo 494,  za cenu 1€/rok, na dobu 

určitú, podľa § 9a ods. 9 písm. c/  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., so sídlom  Veterná ul. 

23/D, 931 01 Šamorín v súlade s  VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Šamorín v platnom znení z  dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,  o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne  3/5 väčšinou 

všetkých poslancov, a ktorý spočíva v tom, že s týmto majetkom mesta  bude môcť 

nájomca účelnejšie nakladať a zabezpečovať  jeho  každodennú údržbu a prevádzku. 

Nájomcom je právnická osoba so 100%-nou majetkovou účasťou mesta a prenajatý 

majetok bude využívaný na verejnoprospešné účely (na zabezpečenie telesnej 
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výchovy, športových a kultúrnych aktivít pre žiakov škôl, športových klubov a 

ostatných občanov mesta Šamorín).  

 

 

b) p o v e r u j e  mestský úrad, aby zabezpečil zverejnenie hore uvedeného zámeru 

mesta 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 . 

 

Termín : do 29.12.2017 

 

Zodpovedný : Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

     

 

 

 


