Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja
Materiál na rokovanie
27. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín

V Šamoríne, dňa 21.09.2017

Správa o kontrole plnenia uznesení

Predkladá:

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Vypracoval:

Kolektív pracovníkov MsÚ

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 prerokovalo
Kontrolu plnenia uznesení a
A) Berie na vedomie
predloženú správu
B) Schvaľuje splnenie uznesení číslo:
20/2013/XIV.;
16/2016/IX./b);
20/2017/V./D/2);
20/2017/XII./B);
22/2017/IV./C/1/c);
22/2017/VI./b);
22/2017/XII./B);
25/2017/VIII./b);
25/2017/XIX./b);

10/2015/X./b);
18/2016/XVII./c);
20/2017/VII./3.;
21/2017/III./B);
22/2017/IV./C/1/d);
22/2017/VII./B);
25/2017/III./b);
25/2017/X./b);
25/2017/XXIV./b);

13/2016/VIII./c/2);
18/2016/XX./B);
20/2017/IX./b);
22/2017/IV./C/1/a);
22/2017/IV./C/2);
22/2017/X./B);
25/2017/V./b);
25/2017/XVII./b);
25/2017/XXV./b),

13/2016/VIII./c/3);
18/2016/XXI./B);
20/2017/X./b);
22/2017/IV./C/1/b);
22/2017/V./b);
22/2017/XI./B);
25/2017/VI./b);
25/2017/XVIII./b);

C) Konštatuje, že sa priebežne plnia uznesenia číslo:
18/2005/IX./c);
15/2012/XX./b/2);
13/2016/IX.;
20/2017/VI./b);

21/2005/XXVI.;
8/2015/II./D-VZN;
13/2016/XI./b);
22/2017/XIV./b);

25/2005/X./C);
8/2015/XXIII./B);
17/2016/XIII./b);
22/2017/XV./b).

26/2010/VII./1);
10/2015/IV./3/a);
20/2017/V./D/1);

Mat eriá l na ro ko va n ie

Kontrola plnenia uznesení MsZ
k 21.09.2017
Uznesenie č. 18 z 03.02.2005
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.02.2005 prerokovalo
"Správu o dokončení projektu Príprava rekonštrukcie a revitalizácie národnej kultúrnej
pamiatky KORONA" a
c) navrhlo prerokovať predložené alternatívy využitia objektu KORONA v
príslušných komisiách
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Projekt bol podaný, čaká sa na rozhodnutie riadiaceho orgánu. Podľa
dostupných informácií bol projekt úspešný.
Uznesenie č. 21 z 26.05.2005
XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.05.2005 uložilo MsÚ
preveriť možnosti získania financií z Európskych zdrojov na realizáciu prestavby mestských
budov.
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
V programovom období 2014 – 2020 podľa možností na základe
vyhlásených budúcich výziev sa budeme uchádzať o nenávratný finančný
príspevok.
Pripravuje sa projekt na zvýšenie kapacity a rekonštrukcie MŠ
Gazdovský rad v rámci IROP 2014 – 2020.
Je podaný projektový zámer, čaká sa na rozhodnutie.
Projektový zámer bol prehodnotený, dostali sme pozitívnu hodnotiacu
správu, bola vypracovaná a odovzdaná ŽoNFP. Formálna kontrola je ukončená
a teraz prebieha odborné hodnotenie. Podľa dostupných informácií bol projekt
úspešný.
Uznesenie č. 25 z 20.10.2005
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.10.2005 prerokovalo
„Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov – záhrad na Pomlejskej ulici v Šamoríne“,
nachádzajúcich sa v intraviláne katastrálneho územia Šamorín vedených Katastrálnym
úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na liste vlastníctva č. 870 vo
vlastníctve Mesta Šamorín, ktorých platnosť končí dňom 31.12.2016 a
C) poverilo primátora mesta zahájením rokovania s dočasnými užívateľmi pozemkov
– záhrad na Pomlejskej ulici neodkladne po tom, keď sa skončí majetkoprávne
usporiadanie priľahlých pozemkov, ktoré sú teraz majetkom ŽSR.
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Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Nájomné zmluvy sú uzavreté. ŽSR nepristúpia k odpredaju pozemkov.
Uznesenie č. 26 zo 04.02.2010
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 uložilo
1) MsÚ štvrťročné správy o plnení rozpočtu mesta doplniť priebežnými údajmi
hospodárenia rozpočtových organizácií prehľadným spôsobom, aby MsZ dostalo
viac informácií o výdavkoch a príjmoch týchto organizácií.
Termín:
Zodpovedný:

štvrťročne po hodnotení hospodárenia
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Plnenie: Úloha sa plnení priebežne.
Uznesenie č. 15 z 23.08.2012
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 a
a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012
v predloženom rozsahu
b) poverilo hlavného kontrolóra mesta:
2) pravidelne kontrolovať predložené materiály na zasadnutia MsZ a včas uviesť
svoje poznatky a pripomienky.
Termín:
zasadnutia MsZ
Zodpovedný:
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Uznesenie č. 20 z 28.02.2013
XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.02.2013 prerokovalo
poslanecký návrh poslanca PaedDr. Arpáda Érseka o prerokovaní možnosti rekonštrukcie
chodníka na Dlhej ulici v Šamoríne a uložilo MsÚ prerokovať predmetný návrh poslanca
PaedDr. Arpáda Érseka o možnosti rekonštrukcie chodníka na Dlhej ulici v Šamoríne
v príslušných odborných komisiách MsZ a predložiť návrh pri prerokovaní prvej zmeny
rozpočtu mesta Šamorín.
Termín:
Zodpovedný:

do termínu I. zmeny rozpočtu mesta
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Plnenie : úloha je splnená.
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Uznesenie č. 8-VZN z 24.09.2015
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015 prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému
plánu Mesta Šamorín a
D) uložilo mestskému úradu urýchlene vypracovať a predložiť na schválenie zmenu
Územného plánu č. 3 a rozšíriť v nej zákaz výstavby zariadenia na likvidáciu
odpadu spaľovaním alebo inou formou na všetky katastrálne územia mesta.
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Prebieha spracovanie stanovísk dotknutých orgánov. Návrh VZN č. 6/2017
je na programe zasadnutia MsZ dňa 21.09.2017.
Uznesenie č. 8 z 24.09.2015
XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015 prerokovalo
Návrh mesta v súlade s § 30 a 31 stavebného zákona na obstarávanie aktualizácie
územnoplánovacej dokumentácie – zmeny a doplnky č. 3 a
A) schválilo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie ako zmeny a
doplnky č.3 k Územnému plánu v súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon)
B) poverilo mestský úrad v súlade s § 2a stavebného zákona na zabezpečenie
územnoplánovacích podkladov potrebných k zahájeniu procesu.
Plnenie : úloha sa plnení priebežne.
Prebieha spracovanie a vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov.
Návrh VZN č. 6/2017 je na programe zasadnutia MsZ dňa 21.09.2017.
Uznesenie č. 10 z 15.12.2015
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 prerokovalo
informáciu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a
1) Konštatovalo, že
a) bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol
o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných
ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí“ Z010766/2015/1130/SJD
b) poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly
2) vzalo na vedomie
a) zistenia spísané v protokole o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti
rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest
a obcí. Prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy.
b) list primátora mesta – požiadavka prijať opatrenia v súvislosti s kontrolnými
zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly, ktoré sa týkali
nedostatkov v činnosti hlavného kontrolóra.
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3) Uložilo
a) hlavnému kontrolórovi mesta dodržať pri kontrolnej činnosti náležitosti
podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Uznesenie č. 10 z 15.12.2015
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 a
a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016
v predloženom rozsahu
b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti v zmysle
predloženého plánu.
Termín:
I. polrok 2016
Zodpovedný:
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 13 zo 07.04.2016
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 3/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
na území mesta Šamorín a
a) vzalo na vedomie dôvodovú správu k návrhu VZN ako aj pripomienky k návrhu
VZN, ktoré boli vyhodnotené osobitnou komisiou, boli zapracované a sú súčasťou
predloženého VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín
b) uznieslo sa na VZN mesta Šamorín č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
Šamorín so zmenami:
1) § 4 bod 3 znie:
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa
stanovuje:
a) pri použití lístka z parkovacieho automatu
0,50 Eur/hod./vozidlo
resp. alikvotná časť tejto úhrady, pričom
najnižšia úhrada je
0,20 Eur
b) pri použití SMS správy je
0,50 Eur/hod./vozidlo
c) za predplatenú neprenosnú kartu:
- fyzická osoba s trvalým bydliskom v meste Šamorín
za prvé vozidlo
40,- Eur/rok/vozidlo
za druhé vozidlo
120,- Eur/rok/vozidlo
- fyzická osoba bez trvalého bydliska v meste Šamorín
za prvé vozidlo
120,- Eur/rok/vozidlo
za druhé vozidlo
210,- Eur/rok/vozidlo
- právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie (podnikatelia)
210,- Eur/rok/vozidlo
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2) na strane 9 predloženého materiálu doplniť: Oblasť 4 Školská ul. v riadku pri
súpisnom čísle 979, orientačnom čísle 18.
c) uložilo
2) mestskému úradu prešetriť možnosť parkovania obyvateľov z určitej oblasti 6
v oblasti 5.
Termín:
do 15.05.2016
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu
Plnenie : úloha splnená.
Monitorovanie vyťaženosti parkovísk v platenej zóne bolo
ukončené. Výsledok bol zapracovaný v tabuľkovej forme do hodnotiacej
správy. Výsledné údaje ukazujú, že v oblasti č. 6 je dostatok voľných
parkovacích kapacít, preto nie je potrebné zlúčiť oblasť 5 a 6.
3) mestskému úradu po 12-tich mesiacoch odo dňa účinnosti VZN č. 3/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Šamorín vyhodnotiť jeho uplatnenie
v praxi a v prípade potreby pristúpiť k jeho novelizácii.
Termín:
do 30.06.2017
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu
Plnenie : úloha splnená.
Správa o hodnotení systému plateného parkovania v Šamoríne za
obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2017 bola predložená MsZ 29.06.2017.
Uznesenie č. 13 zo 07.04.2016
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 vzalo na
vedomie informáciu o Záverečnom stanovisku č. 16/5/2016-3.4/mo zo dňa 21.03.2016
vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie ohľadne Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie
komunálneho odpadu plazmovou technológiou.
Svojím uznesením opätovne potvrdzuje svoje odmietavé stanovisko k realizácii tohto
projektu a uložilo MsÚ zaslať Ministerstvu ŽP SR odvolanie voči tomuto záverečnému
stanovisku.
Ďalej uložilo MsÚ využiť všetky právne kroky na zamietnutie tohto projektu.
Termín:
bezodkladne
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Územné konanie bolo SOcÚ stavebným v Šamoríne pozastavené. Účastník
konania SPV Dálovce s.r.o. podal odvolanie na nadriadený stavebný úrad
v Trnave.
Celý spisový materiál je toho času na Krajskom stavebnom úrade
v Trnave.
Bolo vydané Rozhodnutie o zastavení konania.
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Uznesenie č. 13 zo 07.04.2016
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 prerokovalo
Návrh zámeru mesta vo veci zámeny nehnuteľného majetku mesta a
a) neschválilo zámer mesta Šamorín na zámenu nehnuteľností – pozemkov registra
„C“ v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 3696 a LV č. 1572 z
vlastníctva Alžbety Fülesovej do vlastníctva Mesta Šamorín parc. č. 907/4
o výmere 2.825 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 870 z vlastníctva Mesta
Šamorín do vlastníctva Alžbety Fülesovej.
b) uložilo mestskému úradu hľadať ďalšie alternatívy na zámenu nehnuteľného
majetku mesta so žiadateľkou
Termín:
do 30.09.2017
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu
c) doporučilo nasledovné majetkoprávne usporiadanie vzťahov:
- uzatvorenie nájomnej zmluvy, alebo
- zriadenie vecného bremena, alebo
- uzatvorenie kúpnej zmluvy s výškou kúpnej ceny (obvyklá cena pri
dodatočnom majetkoprávnom vysporiadaní mestom užívaných pozemkov).
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Vlastník neakceptoval mestom ponúknutú kúpnu cenu vo výške 19,50 €.
Rozhodol sa záležitosť riešiť súdnou cestou.
Bolo vydané prvostupňové rozhodnutie súdu vo veci. Vlastníčka pozemku
sa odvolala voči rozhodnutiu prvostupňového súdu. Prebieha odvolávacie
konanie.
Uznesenie č. 16 z 30.06.2016
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.
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 17 z 22.09.2016
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 22.09.2016 prerokovalo
Návrh na priestorové usporiadanie a funkčné využitie bývalého Domova seniorov Šamorín –
poslanecký návrh a
a) schválilo poslanecký návrh na priestorové usporiadanie a funkčné využitie
bývalého Domova seniorov Šamorín so založením a prevádzkovaním novej
sociálnej služby – denného stacionára, a to:
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- odbúranie 3 krídel starého komplexu budov (podľa priloženého návrhu)
- v súčasnosti zachovanie starého krídla budovy smerom na Vŕbovú ulicu
(neodbúrať)
- v zadnej časti uvoľneného priestoru – blízko nového domova seniorov –
postaviť nový pavilón s cieľom zabezpečenia novej sociálnej služby – denného
stacionára
- ponechanie pozemkov bývalého Domova seniorov Šamorín (parcely 2823/3,
2823/1, 2824 – podľa priloženej mapy) v majetku mesta Šamorín
s potenciálom pre budúcnosť – pre vytvorenie ďalších sociálnych služieb
- plán realizácie priestorového usporiadania bývalého domova seniorov
b) uložilo mestskému úradu dodržať schválené rozhodnutie mestského zastupiteľstva,
vrátane plánu realizácie.
Termín:
podľa plánu realizácie
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
V súčasnosti prebiehajú projekčné práce na objekt denného stacionára.
Uznesenie č. 18 z 27.10.2016
XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.10.2016 prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemkov, záhrad na Pomlejskej ulici
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa s prednostným právom
terajšieho nájomcu podľa prílohy č. 1 a
a) schválilo zámer na prenájom záhrad na Pomlejskej ulici v katastrálnom území
Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 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,
s nájomcami podľa prílohy č. 1 za nasledovných podmienok:
- 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
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- nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe prenajímané nehnuteľnosti bez
súhlasu mestského zastupiteľstva
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Záujmové pozemky po celé obdobie platnosti „zmlúv o nájme“ boli udržiavané a
využívané len výhradne na záhradkárske účely v súlade s podmienkami platných zmlúv
o nájme. Vzhľadom na vložené investície jednotlivých nájomcov do majetku mesta a na
skutočnosť, že toho času nehnuteľnosti sú pre mesto prebytočné a nemá ho možnosť využiť
na iné účely 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 mestský úrad zabezpečením zverejnenia zámeru mesta na prenájom
záhrad na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. Tento zámer musí byť
zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním nájmu Mestským
zastupiteľstvom mesta Šamorín, počas celej tejto doby.
c) uložilo MsÚ (odborom a referátom) zabezpečiť dodržanie podmienok uvedených
v bode a) tohto uznesenia počas celej doby platnosti zmluvy.
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 18 z 27.10.2016
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.10.2016 prerokovalo
Návrh schválenia projektu s názvom „Rozvoj podnikania“ vrátane jeho spolufinancovania
a
A) schválilo
1) projekt s názvom „Rozvoj podnikania“ a jeho odovzdanie v rámci výzvy
INTERREG SKHU
2) spolu financovanie projektu s názvom "Rozvoj podnikania" a dostatočné
finančné zdroje pre jeho úspešnú realizáciu, konkrétne vo výške: min 5%
z rozpočtu, t. j. 4 209,50 €.
B) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Rozvoj podnikania“ so
všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.
Termín:
do 31.10.2016
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
Projekt „Rozvoj podnikania“ nebol úspešný. Z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov projekt nebol podporený.
Uznesenie č. 18 z 27.10.2016
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.10.2016 prerokovalo
Návrh na schválenie projektu s názvom „Moderné kláštory“ a jeho spolufinancovania
A) schválilo
9
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1) projekt s názvom „Moderné kláštory“ a jeho odovzdanie v rámci výzvy
INTERREG SKHU
2) spolufinancovanie projektu s názvom "Moderné kláštory" a dostatočné
finančné zdroje pre jeho úspešnú realizáciu, konkrétne vo výške:
min 5% z rozpočtu. t. j. 50.766,- €
B) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Moderné kláštory“ so
všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.
Termín:
do 31.10.2016
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
Projekt bol schválený, pripravuje sa Zmluva na podpis.
Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017
prerokovalo Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2017 – 2019 a
A) konštatovalo, že
B) schválilo návrh programového rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom
rozsahu
- bežný rozpočet a rozpočet finančných operácii v roku 2017 je prebytkový
- týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu
C) vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky
2018 a 2019
D) uložilo mestskému úradu
1) na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť
5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod
a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrťroku 2017,
resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.
Termín:
do 31.12.2017
Zodpovední:
vedúci kapitol - MsÚ
riaditelia rozpočtových organizácii
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
2) schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na
internetovej stránke mesta
Termín:
Zodpovedný:

do 17.02.2017
Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017 prerokovalo
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok r. 2017 a
a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok r. 2017
v predloženom rozsahu
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b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti v zmysle
predloženého plánu.
Termín:
I. polrok 2017
Zodpovedný:
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017:
1. vzalo na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta
Šamorín č. 1/2017, 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, stanovisko komisie
školstva a výchovy pri MsZ po zapracovaní pripomienok a navrhovaných zmien
2. schválilo VZN Mesta Šamorín č. 1/2017, 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 v predloženom znení.
3. uložilo MsÚ schválené VZN Mesta Šamorín č. 1/2017, 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 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na
internetovej stránke mesta.
Termín:
do 10.02.2017
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017 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) 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. 77/7 o celkovej výmere 739m2 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, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa:
Štefan Klúcsik, bytom Školská 38/1973, 931 01 Šamorín
za kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2.
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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) a zákona
SNR č. 138/1991 Zb.
b/ poverilo MsÚ 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 15.03.2017
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017 prerokovalo
Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a
a) schválilo
- podanie Žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
- spolufinancovanie Mesta Šamorín najmenej vo výške 20 % oprávnených
nákladov
- proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorý
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
b) uložilo MsÚ odovzdať Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie najneskôr do 28.2.2017.
Termín:
do 28.02.2017
Zodpovedný:
Tomáš Szerda
Plnenie : úloha splnená.
Ministerstvo dopravy vydalo Rozhodnutie
a o neúspešnej žiadosti o dotáciu pre Šamorín.

o neschválení

projektu

Uznesenie č. 20 z 09.02.2017
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017 prerokovalo
žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre LSPP Šamorín a
A) schválilo jednorazovú finančnú dotáciu z položky 642002 “Príspevok na LP pre
NSP“ (program 7 Sociálne služby) vo výške 4.800,- € v prospech žiadateľa
RESCUE-BH, s.r.o., so sídlom Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín
B) uložilo MsÚ vypracovanie zmluvy o poskytnutie dotácie s potrebnými
náležitosťami.
Termín:
do 28.02.2017
Zodpovedný:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
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Uznesenie č. 21 z 28.03.2017
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
28.03.2017 prerokovalo projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so
zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste
Šamorín“ a
A) schválilo
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia objektu s
rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu
Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“ realizovaného v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-201610“, 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 19.908,33 EUR
4) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta vo
výške 205.031,76 EUR
B) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s
rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej
školy Gazdovský rad v meste Šamorín“ so všetkými potrebnými prílohami v
stanovenom termíne Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Termín:
do 31.03.2017
Zodpovedná:
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
Plnenie : úloha splnená.
Prebieha odborné hodnotenie ŽoNFP. Po formálnej kontrole sme prešli.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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 €
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-

-

(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
Plnenie : úloha splnená.
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
Plnenie : úloha splnená.
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
Plnenie : úloha splnená.
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.
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Termín:
Zodpovedný:

ročne v procese prerokovania záverečného účtu
Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Plnenie : úloha splnená.
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
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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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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.
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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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
17

Mat eriá l na ro ko va n ie

Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
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Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017
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
Plnenie : úloha sa plní priebežne.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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

Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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) uložilo mestskému úradu Výročnú 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

Plnenie : úloha splnená.
19

Mat eriá l na ro ko va n ie

Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
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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
Plnenie : úloha splnená.
Správa bola zverejnená na informačnom portáli mesta a bude zverejnená
v mestských novinách v septembri.

Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
Plnenie : úloha splnená
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
XVIII.
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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.
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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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
Plnenie : úloha splnená.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
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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-SC2222016-13“, 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 €.
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
Plnenie : úloha splnená.
Projekt je po odbornom hodnotení, ešte nemáme vyrozumenie o schválení,
resp. neschválení projektu. Výsledok a zoznam schválených projektov bude zverejnený
koncom septembra 2017.
Uznesenie č. 25 z 29.06.2017
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
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Plnenie : úloha splnená.
Po odovzdaní projektu RO a SORO vydali nové usmernenie k výzve,
v zmysle ktorého náš projekt nebo oprávnený, preto počas formálnej kontroly
sme projekt stiahli späť.

25

