
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 22/2017

           Uznesenia prijaté dňa 06.04.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: Robert Keresztes, Mgr. Márton Domsitz a 

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. 
- overovateľov zápisnice: Angela Jágerová a PaedDr. Gábor Veres.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami:

1) z predloženého programu sa vypustí bod 12 - Návrh na schválenie 
zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území 
Šamorín (CZ Slovakia a. s.)

2) v bode Rôzne prerokovať materiál: Návrh na určenie platu primátora 
mesta Šamorín na rok 2017

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta 
Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2016, ktoré schválilo 
v predloženom rozsahu.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2016 a

A) konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj 
rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 
2016 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 2016, 

a to:
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového 

rozpočtu spolu vo výške  - 939.182,30 €
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel 
medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške 
+214.368,45 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch 
mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii)

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2016
- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií 

spoločne a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za 
mesto a mestom riadených RO vo výške -135.929,76 € strata - 
podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárny Výkaz ziskov a strát)

- celkový stav majetku mesta a mestom založ . RO   
27.728.501,91 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške     17.213.498,10 €
          záväzky vo výške      5.633.131,33 €
          časové rozlíšenie      4.881.872,48 €

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 2016 rozdiel je záporný – 939.182,30 €, a preto 
rezervný fond za rok 2016 sa netvorí.

2) Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 
2016

C) Uložilo

1) mestskému úradu:

a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 
2016 (strata -194.664,15 €) a účtovný hospodársky výsledok z 
podnikateľskej činnosti mesta za rok 2016 (zisk vo výške 57.249,05 
€) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov
Termín: do 30.4.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

b) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu 
mesta za rok 2016 vo výške 214.368,45 € a zapojiť cez finančné 
operácie do rozpočtových príjmov na rok 2017, čím je zabezpečené 
použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky a výdavky 



finančných operácií
Termín: do 30.4.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

c) účtovnú závierku mesta za rok 2016 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta.
Termín: do 30.4.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

d) predložiť v nastávajúcom období príslušné časti (textovú časť) 
účtovnej závierky a výročnej správy mestom riadených rozpočtových 
organizácií na prerokovanie príslušným odborným komisiám 
mestského zastupiteľstva.
Termín: ročne v procese prerokovania záverečného účtu
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     + 462,58 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska  - 1.632,47 €
Základná umelecká škola Št. Németha Šamorínskeho     + 74,97 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín     - 365,68 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne       - 35,41 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne + 2.981,35 €
Termín: do 30.4.2017
Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií mesta

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 2/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mesta a

a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 2/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta v predloženom znení

b) uložilo MsÚ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 2/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta  vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 10.4.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a

a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou: 

Čl. I
VZN č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 5 písm. d) znie

d) poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín poplatník 
uhrádza do 15-tich dní:

- v hotovosti do pokladne mesta alebo
- bankovým prevodom na účet mesta Šamorín.

b)  uložilo MsÚ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta.
Termín: do 10.4.2017
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2017 
o poskytovaní prepravnej služby a

A) schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2017 
o poskytovaní prepravnej služby so zmenou v § 7 ods. 1 písm. a) 
nasledovne:
a) na náklady prepravnej služby medzi sídlom poskytovateľa a Mestom 
Šamorín (tam a späť) maximálne...

B) uložilo MsÚ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2017 
o poskytovaní prepravnej služby vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 10.4.2017
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 
2017 – 2020 a schválilo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 
2017 – 2020 v predloženom znení.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh  na schválenie 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) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to 

pozemku registra „C“ parc. č. 77/7 o celkovej výmere 739 m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Bučuháza, vedeného  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 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 
pre žiadateľa: 

Štefan Klúcsik bytom Školská 38/1973, 931 01 Šamorín

za kúpnu cenu vo výške  65,- €/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 a podľa § 9a 
ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

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. 77/5 o celkovej výmere 550 m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Bučuháza, 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 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 pre žiadateľa: 

Mgr. Zuzana Horváthová, bytom 930 30  Rohovce 235

za kúpnu cenu vo výške  65,- €/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 a 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 Šamorín.
Termín: do 30.04.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

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. 77/6 o celkovej výmere 799 m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Bučuháza, vedeného 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 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 pre žiadateľa: 

Jozef Szabados bytom Hlavná 66/A, 931 01 Šamorín

za kúpnu cenu vo výške  65,- €/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 a 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 Šamorín 
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.
Termín: do 30.04.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

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. 77/8 o celkovej výmere 675 m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Bučuháza, vedeného 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 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 pre žiadateľa: 

 Imrich Szabados,  bytom Vydria ulica 1, 931 01  Šamorín

 za kúpnu cenu vo výške  65,- €/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 a 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 Šamorín.
Termín: do 30.04.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



XIII.
Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia Nájomnej zmluvy za účelom užívania 
verejného priestranstva na pozemku evanjelickej cirkvi resp. prenájom stavby vo 
vlastníctve mesta nachádzajúcej sa na pozemku evanjelickej cirkvi a

A) schválilo uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom užívania verejného 
priestranstva na pozemku evanjelickej cirkvi resp. prenájom stavby vo 
vlastníctve mesta nachádzajúcej sa na pozemku evanjelickej cirkvi, a to: 
- formou uzatvorenia „Nájomnej zmluvy“ na prenájom verejného 

priestranstva časti pozemku registra „C“ parc.  č. 2152/3 o celkovej 

výmere 878 m2 vedeného na LV č. 1550 vo výlučnom vlastníctve 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom Gazdovský rad 37/45, 
Šamorín a v rozsahu prístupovej cesty slúžiacej na zásobovanie, ako 
verejná komunikácia, chodník a parkoviská

- formou uzatvorenia „Nájomnej zmluvy“ na prenájom stavby vo 
vlastníctve mesta Šamorín v časti nachádzajúcej sa na pozemku 

registra „C“ parc. č. 2152/3 o celkovej výmere 878 m2 vedeného na LV 
č. 1550

s výškou nájmu určenou v hodnote 1,- € za celú dotknutú výmeru za rok 
za predmet nájmu medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
so sídlom Gazdovský rad 37/45, 931 01  Šamorín.

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2017 a

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2017 v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade 
priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2017 v pomere 
poskytnutých dotácií.
Termín: po 31.10.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

Tabuľka o prerozdelení dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2017 
tvorí Prílohu č. 1 tejto Zbierky uznesení.

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 



prerokovalo Návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2017 a

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2017 v predloženom znení

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade 
priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2017 v pomere 
poskytnutých dotácií.
Termín: po 31.10.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu

Tabuľka o prerozdelení dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne 
aktivity a cirkev na rok 2017 tvorí Prílohu č. 2 tejto Zbierky uznesení.

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017  

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 2017 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 2017 
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 2017 tvorí Prílohu č. 3 
tejto Zbierky uznesení.

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Šamorín a

a) schválilo podľa  článku  44 ods. 1) a 2) Štatútu mesta Šamorín 
udelenie Čestného občianstva mesta Šamorín - Somorjai Kiss Tiborovi, 
za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu v oblasti kultúry, za vynikajúcu 
reprezentáciu a propagáciu mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete

b) konštatovalo, že schválená cena mesta poctenému bude odovzdaná 
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade 
s článkom 44 ods. 4) Štatútu mesta Šamorín.

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 



prerokovalo Návrh na udelenie Ceny primátora mesta a

a) vzalo na vedomie podľa  článku 52  Štatútu mesta Šamorín 
rozhodnutie primátora o udelení ceny primátora:
- Folklórnemu súboru Csalló, (Csalló Néptáncegyüttes)
- Ivane Tisoňovej (AIN KARIM)

b) schválilo vecný dar v hodnote 300,- €

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

XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh na udelenie Ceny PRO URBE a

a) schválilo podľa  článku  45  Štatútu mesta Šamorín udelenie Ceny 
PRO URBE 
- PhDr. Anne Hecht, in memoriam, ktorá sa významným spôsobom 

pričinila o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
ako i za významnú pedagogickú prácu

- prof. Ing. Stanislavovi Biskupičovi, DrSc., in memoriam, za 
vynikajúcu tvorivú vedeckú a publikačnú činnosť a pedagogickú prácu

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

XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo Návrh na udelenie Osobitnej ceny mesta a

a) schválilo podľa  článku 46 Štatútu mesta Šamorín udelenie Osobitnej 
ceny mesta Šamorín nasledovne:

- PRO CULTURA – Pavlovi Skribovi, in memoriam, za dlhoročnú, 
obzvlášť významnú prácu v oblasti kultúry

- PRO HUMANA – Viktorovi Kecskeméthymu, za dlhoročnú záslužnú 
prácu v oblasti sociálnej

- PRO HONORIS – Kristiánovi Forgáchovi, za vynikajúcu 
reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných 



vzťahov
- PRO CIVIS – Ľudovítovi Mérymu, za vynikajúci výkon a dlhoročnú 

záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku 
mesta

- PRO FUTURA – Ľudovítovi Görcsovi, za  dlhodobú záslužnú prácu 
pri výchove  mladej generácie

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

 

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 

prerokovalo  Návrhu na určenie platu primátora mesta Šamorín na rok 2017 podľa § 
11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a

a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva 
SR  za rok 2016 na  základe čoho

b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2017                                         
v súlade s  § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 a  2 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 vo výške  3.000,- €  na základe 
nasledovného vzorca:

912 eur x 2,53 = 2 307,36 eur (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2       
citovaného zákona  na základe  rozhodnutia MsZ  o 30 % , t. j.  
o 692,20 €, spolu plat primátora činí  2.999,56 €, zaokrúhlene 3.000,- €.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta



O v e r o v a t e l i a : Angela Jágerová ........................................

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

Zapísala návrhová komisia v zložení:
                Robert Keresztes ........................................
        Mgr. Márton Domsitz 
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.


