
      Zbierka uznesení z mimoriadneho zasadnutia              
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne, 

čiastka 26/2017
          Uznesenia prijaté dňa 22.08.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

22.08.2017 zvolilo 

- návrhovú komisiu v zložení: Zoltán Faragó, Robert Keresztes, Ľudovít 
Ürge

- overovateľov zápisnice: Csaba Orosz, Koppány Kovács.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

22.08.2017 schválilo predložený program rokovania.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

22.08.2017 prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov  - 
Obvodné zdravotné stredisko so súp. č. 1748 a Polyfunkčný dom so súp. č. 984 
spoločnosti MPBH Šamorín, s.r.o., so sídlom Veterná ul. č. 23/D v Šamoríne a  
schválilo v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení prenájom nebytových priestorov (Obvodné 
zdravotné stredisko  so súp. č. 1748 a Polyfunkčný dom so súp. č. 984) spoločnosti 
MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom Veterná ul. č. 23/D v Šamoríne na základe 
predloženej nájomnej zmluvy s nasledovnou zmenou:

- Článok 8 „Záverečné ustanovenia“, bod 2: 
výraz: ...sa ruší... sa mení na slovo  ... sa nahrádza ...



IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

22.08.2017 prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu majetku mesta – zariadení 
energetického hospodárstva – kotolne K1, K2, K4 spoločnosti MPBH Šamorín, s.r.o. 
so sídlom Veterná ul. č. 23/D v Šamoríne a schválilo v súlade s ust. § 11 ods. 4 
písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prenájom 
zariadení energetického hospodárstva – kotolne K1, K2, K4 spoločnosti MPBH 
Šamorín s.r.o., so sídlom Veterná ul. č. 23/D, 931 01 Šamorín na základe  
predloženej nájomnej zmluvy s nasledovnými zmenami:

- Článok 5 „Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia nájomného“, 
bod 1 sa doplní: Výška nájomného za rok 2017 bude vypočítaná podľa 
Dodatku č. 13 k pôvodnej zmluve.

- Článok 6 „Práva a povinnosti zmluvných strán“, bod 8 doplniť: ...na inú 
podnikateľskú činnosť okrem výroby tepla a teplej úžitkovej vody 
a môže...

- Článok 8 „Záverečné ustanovenia“, bod 2:
výraz: ...sa ruší... sa mení na slovo  ... sa nahrádza ...

V.
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.08.2017 

prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s  názvom „Novostavba dvojgaráže pre 
hasičskú techniku“ a schválilo 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Novostavba dvojgaráže pre hasičskú techniku“ so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 
54.052,94 €

3) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
finančnej pomoci.

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  

22.08.2017 prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Prístavba k 
požiarnej zbrojnici Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania a schválilo

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie 
projektu „Prístavba k požiarnej zbrojnici Mliečno“; so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne

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, 
t.j. vo výške 28.974,50 €.

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  

22.08.2017 prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s  názvom „Obstaranie 
kompostérov pre obyvateľov mesta Šamorín“ vrátane jeho spolufinancovania a 
schválilo

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie 
kompostérov pre obyvateľov mesta Šamorín“ realizovaného v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  OPKZP-PO1-
SC111-2017-23“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta, so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne

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 9.990,00 €.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Csaba Orosz ...................................................

  Koppány Kovács ...................................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:

Zoltán Faragó ...................................................



Robert Keresztes 
Ľudovít Ürge

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 22.08.2017
čiastka 26/2017/V.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.08.2017 
prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s  názvom „Novostavba dvojgaráže pre 
hasičskú techniku“ a schválilo 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Novostavba dvojgaráže pre hasičskú techniku“ so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 
54.052,94 €

3) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
finančnej pomoci.

V Šamoríne, 23.08.2017

Gabriel Bárdos
Primátor mesta



Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 22.08.2017
čiastka 26/2017/VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  
22.08.2017 prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Prístavba k 
požiarnej zbrojnici Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania a schválilo

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie 
projektu „Prístavba k požiarnej zbrojnici Mliečno“; so všetkými potrebnými 
prílohami v stanovenom termíne

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, 
t.j. vo výške 28.974,50 €.

V Šamoríne, 23.08.2017

Gabriel Bárdos
Primátor mesta



Za správnosť: Katarína Boróková


