
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 25/2017

           Uznesenia prijaté dňa 29.06.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Ladislav Czafik a 

Jozef Nagy
- overovateľov zápisnice: Robert Keresztes a János Méry
- volebnú komisiu v zložení: Koppány Kovács a PaedDr. Gábor Veres.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode Rôzne:
- Návrh na schválenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 

s rekonštrukciou prečerpávacej stanice č. 2 na pozemky v k. ú. Mliečno
- Návrh na schválenie vymenovania nových členov Dozornej rady 

spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica č. 88, 
Šamorín

- Návrh na schválenie vymenovania nových členov Dozornej rady 
spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. so sídlom Veterná 23/D, Šamorín

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2017 a
a) schválilo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2017 v predloženom 

rozsahu

b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2017 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.07.2017

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

IV.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 
prerokovalo Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské 
zastupiteľstvo Mesta Šamorín a vzalo na vedomie predloženú správu audítora.

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín 
za rok 2016 a

a) schválilo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta 
Šamorín za rok 2016 v predloženom rozsahu

b) ulož i lo mestskému úradu Vý ročnú správu hospodárenia 
konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2016 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.07.2017

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a
a) schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom rozsahu
b) uložilo mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 

vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.07.2017

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na II. polrok 2017 a 

a) schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. 
polrok 2017 v predloženom rozsahu

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

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia (ďalej len VZN) Mesta 



Šamorín  č. 5 /2017, ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie 
povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín a

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 5 /2017, ktorým sa určuje školský 
obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
s nasledovnými zmenami a doplneniami:
- za Čl. 3 nasleduje Čl. 4  s nadpisom  „Prechodné ustanovenie“ v 

znení:

Právne úkony vykonané do doby účinnosti tohto VZN vo vzťahu k 
prijímaniu žiakov na základné vzdelávanie a z nich vyplývajúce 
práva a povinnosti zostávajú platné. Prijímanie žiakov podľa tohto 
VZN sa po prvýkrát uplatní pre školský rok 2017/2018.

- Čl. 4 sa označí ako Čl. 5 a 

- Čl. 5 sa označí ako Čl.6

b) uložilo mestskému úradu VZN Mesta Šamorín č. 5 /2017, ktorým sa 
určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, 
ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 30.06.2017

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na udelenie súhlasu na  zaradenie  súkromnej materskej školy  
do siete škôl a školských  zariadení a k začatiu jej činnosti na území  mesta Šamorín 
a udelilo súhlas na zaradenie Súkromnej materskej školy Nežná náruč, Prvá ulica 
144/12, Šamorín – Mliečno do siete škôl a školských  zariadení a k začatiu jej 
činnosti na území  mesta Šamorín od 1. septembra 2017 v súlade s § 16 ods. (1) 
písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Správu o hodnotení systému plateného parkovania v Šamoríne za 
obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2017 a 

a) vzalo na vedomie Správu o hodnotení systému plateného parkovania 
v Šamoríne za obdobie od 01.06.2016  do 31.05.2017  s pripomienkami, 



ktoré sú uvedené v Zápisnici z tohto zasadnutia MsZ
b) uložilo mestskému úradu  Správu o hodnotení systému plateného 

parkovania v Šamoríne za obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2017 zverejniť 
na internetovej stránke mesta ako aj v mestských novinách.

Termín: do 30.06.2017

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Lekárskej 
služby prvej pomoci v Šamoríne – žiadosť spoločnosti Rescue-BH, s.r.o. a schválilo 
poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 na prevádzku Lekárskej služby prvej 
pomoci v Šamoríne z položky 642002 „Príspevok na LP pre NSP“ (program 7 
Sociálne služby) nasledovne:

výška príspevku = (počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta 
Šamorín k 01.01.2017 x 1,- €) – 4.560,- €.

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení na základe výsledku výberového konania zo dňa 
15.06.2017 a schválilo vymenovanie: 

Ing. Boris Rozmuš, bytom Veterná 16, 931 01  Šamorín 

do funkcie štatutárneho zástupcu, konateľa spoločnosti MPBH Šamorín s. r. o., so 
sídlom Veterná ul. č. 23/D, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. f) 
Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“), Gabrielom Bárdosom, primátorom mesta, 
vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia tejto spoločnosti podľa § 132 ods. 
1 OZ, a to dňom 01.07.2017. 

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva Mesta 
Šamorín z listu vlastníctva č. 2460 a schválilo zabezpečenie výmazu ťarchy z časti 
„C“ listu vlastníctva č. 2460 na pozemok registra „C“ parc. č. 2618 o celkovej výmere 

327 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín formou 
uzatvorenia  „Zmluvy o zrušenie ťarchy v časti „C“ listu vlastníctva č. 2460“  medzi 
zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako predávajúci pozemku, oprávnený z vecného 
bremena

Denisa Libai rod. Kohušová, bytom Labutia ulica 125/40, 



931 01 Šamorín – Čilistov
Adriana Zalková rod. Kohušová bytom Lipová ulica 88/16, 
931 01 Šamorín - Čilistov
ako kupujúci, terajší vlastníci  pozemku – povinní z vecného bremena

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  v k. ú. Bučuháza a schválilo 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 mesta 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.

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh  na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza a schválilo 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, 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. Imrich Szabados,  bytom Vydria ulica 1, 931 01  Šamorín - Mliečno



za kúpnu cenu vo výške  65,- €/m2.

     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
záujem mesta o predaj majetku mesta 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.

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh  na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  v k.ú. Bučuháza a schválilo 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, 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: 

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 mesta 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.

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru mesta Šamorín na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k.ú. Šamorín a 

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

parc. č. 486/2 o celkovej výmere 96 m2 ako záhrady v katastrálnom území 

Šamorín o veľkosti cca 22 m2, 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: 

Oľga Bánska rod. Cinkošová, Mestský majer 996/2, 931 01  Šamorín
 

(kúpna cena podľa cenovej mapy mesta vo výške 81,32 €/m2).

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  
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 Šamorín.
Termín: do 31.07.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru mesta Šamorín na prevod nájomného 
práva k nehnuteľnostiam	z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území 
Šamorín na Pomlejskej ulici a

a) schválilo zámer  mesta Šamorín na prevod nájomného práva na 

prenájom nehnuteľností  –  pozemkov parc. č. 1170 o výmere 339 m2 ako 

záhrada a parc. č. 1171 o výmere 21 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 pre žiadateľa

Jozef Kovács, bytom 930 32  Trnávka 179

s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 19/2016/



VIII. zo dňa 15.12.2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a  podľa § 16 ods. 5 písm. c) VZN mesta Šamorín č. 3/2015 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa prílohy č. 1:

na dobu určitú na obdobie 5 rokov od 01.01.2017 do 31.12.2021 
s trojmesačnou výpovednou lehotou

prednostné právo na predĺženie nájmu v prospech nájomcu pozemku
v prípade vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam iným 

spôsobom platnosť nájomnej zmluvy zaniká
v prípade, ak nájomca nebude prenajímaný pozemok využívať v súlade s 

dohodou výlučne na záhradkárske účely, mesto si vyhradzuje právo na 
výpoveď zo zmluvy

cena nájmu sa určuje podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2015  o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vo výške 0,30 €/m2/rok
dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si dohodnutých 

zmluvných podmienok
prenajímateľ si vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky nájmu v prípade 

zmeny právneho predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny
zákaz realizácie výstavby, nadstavby, prístavby záhradných domčekov 

a bez možnosti umiestnenia prístreškov pre motorové vozidlá
nájomca je oprávnený vykonať výlučne udržiavacie práce na existujúcich 

stavebných objektoch 
zákaz chovu domácich zvierat a umiestňovanie reklamných pútačov na 

oplotení
nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe prenajímané nehnuteľnosti bez 

súhlasu Mestského zastupiteľstva v Šamoríne.

Dôvodová správa:
Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1170 a parc. č. 1171 po celé obdobie  

platnosti „zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané výhradne len 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 31.07.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XIX.



Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta	
z dôvodu hodného osobitného zreteľa		 v k.ú. Šamorín a

a) schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Šamorín, a to  časti pozemku registra „C“ parc. č. 

2239/1 o celkovej výmere 461 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
o veľkosti určenej podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku 

parc. č. 2239/4 o výmere  21 m2 ako zastavané plochy a nádvoria pre 
žiadateľa:

CZ SLOVAKIA, a.s. 
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02  Bratislava

s výškou nájmu 20,- €/m2/rok  v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) VZN mesta 
Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa 
prílohy č. 1 na dobu určitú na 25 rokov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 

toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.

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 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 3/2015
Termín: do 31.07.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 

XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie spoluvlastníckeho podielu 
pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby – Márie Lengyelovej, bytom Pomlejská 30, 
931 01 Šamorín, ktorý sa nachádza pod verejným priestranstvom, a ktorý je pre 
investičné zámery mesta dôležitý resp. zabezpečuje prístup, prechod a prejazd pre 
peších, cyklistov a motorové vozidlá a prístup k objektom vo vlastníctve mesta 
a schválilo majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu vo výške 15/32 
pozemku reg. „E“ vo vlastníctve Márie Lengyelovej, bytom Pomlejská 30, 931 01  

Šamorín -  parc. č. 1331/104 o výmere 98 m2 ako orná pôda zapísaná na LV č. 1416 



za cenu 19,50 €/m2. Ide o  parcelu, ktorá sa nachádza pod verejným priestranstvom, 
zabezpečuje prístup, prechod a prejazd pre peších, cyklistov a motorové vozidlá k  
budove vo vlastníctve mesta.

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve 
Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa 
nachádzajú pod verejnými priestranstvami, a ktoré sú pre investičné zámery mesta 
dôležité resp. zabezpečujú prístup, prechod a prejazd pre peších, cyklistov a 
motorové vozidlá a prístup k objektom vo vlastníctve mesta a schválilo 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. 
v správe Slovenského pozemkového fondu formou uzatvorenia Kúpnej zmluvy za 
podmienok stanovených  Slovenským pozemkovým fondom. Ide o  parcely, ktoré sa 
nachádzajú pod verejnými priestranstvami, zabezpečujú prístup, prechod a prejazd 
pre peších, cyklistov a motorové vozidla resp. sú dôležité pre investičné zámery 
Mesta Šamorín v nasledovnom rozsahu:

pozemok reg. „E“  parc. č. 1328/2 o výmere 55 m2 vedený na LV č. 3413 ako 
orná pôda vo vlastníctve Slovenskej republiky

pozemok reg.  „E“  parc. č.  1331/104 o výmere 98 m2 vedený na LV č. 1416  
ako orná pôda v podiele 17/32 vo vlastníctve Slovenskej republiky.

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve 
Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa 
nachádzajú pod verejnými priestranstvami, a ktoré sú pre investičné zámery mesta 
dôležité resp. zabezpečujú prístup, prechod a prejazd pre peších, cyklistov a 
motorové vozidlá a schválilo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve 
Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu formou 
uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok stanovených  Slovenským pozemkovým 
fondom. Ide o  parcely, ktoré sa nachádzajú pod verejnými priestranstvami, 
zabezpečujú prístup, prechod a prejazd pre peších, cyklistov a motorové vozidla 
resp. sú dôležité pre investičné zámery Mesta Šamorín v nasledovnom rozsahu:

pozemok reg. „E“  parc. č. 370 o výmere 9 m2 vedený na LV č. 3474 ako 
zastavané plochy a nádvoria v správe SPF – neznámi vlastníci

pozemok reg.  „E“  parc. č.  371 o výmere 1 m2 vedená na LV č. 3474  ako 
záhrady v správe SPF – neznámi vlastníci

pozemok reg. „E“  parc. č.  372 o výmere 233 m2 vedená na LV č.  3475 ako 
trvalý trávnatý porast v správe SPF – neznámi vlastníci.



XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
na pozemky v katastrálnom území Bučuháza a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o 
zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Obytný súbor 
13 RD v Šamoríne – Bučuháza“ na pozemky registra “C“ vedené na LV č. 870, a to:

- parc .č.   81/1   o výmere  3.564 m2 ako zastavaná plocha

- parc. č.   68/13 o výmere  1.209 m2 ako orná pôda

- parc. č.   77/1   o výmere     768 m2 ako ostatná plocha

- parc. č.   79/1   o výmere  3.560 m2 ako zastavaná plocha
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.

XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie projektu s názvom „Zlepšenie technického 
vybavenia ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a

a) schválilo

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 
technického vybavenia ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ realizovaného 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 1.739,30 €



4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta

b) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Zlepšenie 
technického vybavenie ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ so všetkými 
potrebnými prílohami v stanovenom termíne. 
Termín: v zmysle výzvy  
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29.06.2017 

prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Revitalizácia stromoradia na 
Pomlejskej ceste v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a

a) schválilo

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
stromoradia na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ realizovaného v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  IROP-
PO2-SC222-2016-16“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 3.341,88 €

b) uložilo Mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Revitalizácia 
stromoradia na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne. 

Termín: do 30.06.2017  
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ   

XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“ (rekonštrukcia prečerpávacej stanice č. 2) na pozemky v katastrálnom 
území Mliečno a schválilo uzatvorenie:

a) „Zmluvy o budúcej zmluve“ o zriadení vecného bremena na pozemky 
vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín v katastrálnom území Mliečno po 
realizácii stavby a vyhotovení geometrického plánu na vyznačenie vecného 
bremena 

b) „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky vo výlučnom 



vlastníctve mesta Šamorín v katastrálnom území Mliečno, a to na  
pozemky  registra “C“ vedené na LV č. 870

- parc. č.   449     o celkovej výmere  1.305 m2 ako ostatné plochy

- parc. č. 447/2 o celkovej výmere 11.798 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria.

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť rekonštrukciu PČS č. 2 
realizáciu novej PČS, predĺženie kanalizačných stôk C DN 400 – dĺžky 3m, stoky 300 
C- C dĺžky 10m a výtlaku 2x HDPE DN 160mm dĺžky cca 45m v trase existujúceho 
potrubia, na pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe, medzi 
zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako povinná osoba
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra – ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017  

v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení

1) vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie členov Dozornej rady spoločnosti 
AREA  Šamorín,  s.r.o.,  so sídlom Bratislavská ulica č. 88,  931 01 
Šamorín

2) schválilo vymenovanie nových členov Dozornej rady spoločnosti 
AREA Šamorín, s.r.o., so sídlom Bratislavská ulica č. 88, 931 01 Šamorín 
Gabrielom Bárdosom, primátorom mesta, vykonávajúcim pôsobnosť 
valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 132 ods. 1 Obchodného 
zákonníka v platnom znení v zložení: 

1. Domsitz Márton             
        2. Méry János                     

3. Orosz Csaba       
4. Ūrge Ľudovít
5. Varga Renáta

XXVIII.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017  
v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení

1) vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie členov Dozornej rady spoločnosti 
MPBH Šamorín, s.r.o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

2) schválilo vymenovanie nových členov Dozornej rady spoločnosti 
MPBH Šamorín, s.r.o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín Gabrielom 
Bárdosom, primátorom mesta, vykonávajúcim pôsobnosť valného 
zhromaždenia tejto  spoločnosti podľa §132 ods. 1 Obchodného zákonníka 
v platnom znení v  zložení: 

         1. Czafík Ladislav      
         2. Bauer Edit
         3. Duducz Tibor
         4. Orosz Csaba

5. Šoltésová Erika

      
Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Robert Keresztes ........................................

János Méry ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
       Jozef Nagy ........................................
Ing. Štefan Andrássy
       Ladislav Czafik
      



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 29.06.2017
čiastka 25/2017/XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29.06.2017 
prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Revitalizácia stromoradia na 
Pomlejskej ceste v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a

a) schválilo
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 

stromoradia na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ realizovaného v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  IROP-
PO2-SC222-2016-16“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 3.341,88 €.

b) Uložilo Mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Revitalizácia 
stromoradia na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne. 

Termín: do 30.06.2017  
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ   

V Šamoríne, 30.06.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta



Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 29.06.2017
čiastka 25/2017/XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 

prerokovalo Návrh na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Lekárskej 

služby prvej pomoci v Šamoríne – žiadosť spoločnosti Rescue-BH, s.r.o. a schválilo 

poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 na prevádzku Lekárskej služby prvej 

pomoci v Šamoríne z položky 642002 „Príspevok na LP pre NSP“ (program 7 

Sociálne služby) nasledovne:

výška príspevku = (počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta 

Šamorín k 01.01.2017 x 1,- €) – 4.560,- €.

V Šamoríne, 06.07.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta



Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 29.06.2017
čiastka 25/2017/XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
na pozemky v katastrálnom území Bučuháza a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o 
zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Obytný súbor 
13 RD v Šamoríne – Bučuháza“ na pozemky registra “C“ vedené na LV č. 870, a to:

- parc .č.   81/1   o výmere  3.564 m2 ako zastavaná plocha

- parc. č.   68/13 o výmere  1.209 m2 ako orná pôda

- parc. č.   77/1   o výmere     768 m2 ako ostatná plocha

- parc. č.   79/1   o výmere  3.560 m2 ako zastavaná plocha
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.

V Šamoríne, 30.06.2017

Gabriel Bárdos



primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 29.06.2017
čiastka 25/2017/XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“ (rekonštrukcia prečerpávacej stanice č. 2) na pozemky v katastrálnom 
území Mliečno a schválilo uzatvorenie:

a) „Zmluvy o budúcej zmluve“ o zriadení vecného bremena na pozemky 
vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín v katastrálnom území Mliečno po 
realizácii stavby a vyhotovení geometrického plánu na vyznačenie vecného 
bremena 

b) „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín v katastrálnom území Mliečno, a to na  
pozemky  registra “C“ vedené na LV č. 870

- parc. č.   449     o celkovej výmere  1.305 m2 ako ostatné plochy

- parc. č. 447/2 o celkovej výmere 11.798 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria.

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť rekonštrukciu PČS č. 2 
realizáciu novej PČS, predĺženie kanalizačných stôk C DN 400 – dĺžky 3m, stoky 300 
C- C dĺžky 10m a výtlaku 2x HDPE DN 160mm dĺžky cca 45m v trase existujúceho 
potrubia, na pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe, medzi 
zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako povinná osoba
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra – ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.



V Šamoríne, 11.07.2017
Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 29.06.2017
čiastka 25/2017/XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29.06.2017 
prerokovalo Návrh na schválenie projektu s názvom „Zlepšenie technického 
vybavenia ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a

a) schválilo
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 

technického vybavenia ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ realizovaného 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 1.739,30 €

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta

b) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Zlepšenie 
technického vybavenie ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ so všetkými 
potrebnými prílohami v stanovenom termíne. 
Termín: v zmysle výzvy  
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 



V Šamoríne, 01.08.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková


