
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                                            v Šamoríne, čiastka
31/2018

                                                                  Uznesenia prijaté
dňa 11.04.2018
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 zvolilo
-          návrhovú komisiu v zložení: Angela Jágerová, MUDr. Renáta Varga a Koppány

Kovács
 

-          overovateľov zápisnice: Ing. Štefan Andrássy a Ing. Tibor Duducz.
 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 schválilo

predložený program rokovania s doplneniami v bode 23 – Rôzne:
-          Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín na rok 2018
-          Návrh na schválenie vstupu mesta do Združenia obcí „Lingua Civis“
 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených
rozpočtových organizácií za rok 2017, ktoré schválilo v predloženom rozsahu.

 
 
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín a mestom riadených
rozpočtových organizácií za rok 2017 a

 
A)       konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu finančných

operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 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 2017, a to:

-              plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií
-              výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu spolu

vo výške 97.722,30 €
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi rozpočtovými
príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +213 861,01 €, ktoré finančné
prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových
organizácii)

-              záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2017
-              účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a výsledok

účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a mestom riadených RO vo
výške 248 933,48 € zisk - podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárny Výkaz ziskov a
strát)



-              celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO               27.453.866,02 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške                                            17.462.431,58 €

        záväzky vo výške                                                                         5.404.921,23
€
        časové rozlíšenie                                                                          4.586.513,21
€

 
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
2017 rozdiel je kladný + 97 722,30 € a preto rezervný fond za rok 2017 sa tvorí vo výške
9 772,23 €.

 
2. účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2017

 
C)              uložilo

  1) mestskému úradu:
a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2017 (zisk

231 656,20 €) a  účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta
za rok 2017 (zisk vo výške 56.797,35 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

b) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok
2017 znížený o povinný prídel do rezervného fondu cez finančné operácie do
rozpočtových príjmov na rok 2017, čím je zabezpečené použitie týchto
prostriedkov na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií vo výške
204 088,78 € (213861,01 € - 9772,23€)

c) účtovnú závierku mesta za rok 2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

       Termín:                                           do 30.4.2018
      Zodpovedný:                             Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

 
2) rozpočtovým organizáciám zúčtovať podľa povahy výsledku  hospodárenia na účet

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov nasledovne:
ZŠ M. Bela, Kláštorná                                                                      - 2.448,07 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska                                                                           +     
92,47 €
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho              -        1,55 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín                                     +   7.007,41 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne                       -           4,73 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne                      +  12.631,75 €

Termín:                             do 30.4.2018
Zodpovední:                riaditelia rozpočtových organizácií mesta

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 2 /2018, ktorým sa 
mení VZN mesta Šamorín č. 5/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Šamorín a schválilo VZN mesta Šamorín č. 2 /2018, ktorým sa  mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2013 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Šamorín v predloženom znení.

 
 
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na prerozdelenie dotácie pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2018 a schválilo
prerozdelenie dotácie pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2018 v predloženom znení (viď
príloha č.1).

 



 
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na prerozdelenie dotácie na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na
rok 2018 a schválilo prerozdelenie dotácie na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne
aktivity a cirkev na rok 2018 v predloženom znení (viď príloha č. 2).

 
 
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území Mesta
Šamorín na rok 2018 a schválilo prerozdelenie bežných transferov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na
území Mesta Šamorín na rok 2018 v predloženom znení (viď príloha č. 3).

 
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na udelenie ceny PRO URBE a
a) schválilo podľa článku 45 Štatútu mesta Šamorín udelenie ceny PRO URBE

-       Ernő Ozogány, in memoriam, za vynikajúce tvorivé a významné výsledky
vedeckej, technickej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

-       László Végh, ktorý sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí

-       Folklórny súbor Csali, za významné výsledky umeleckej, kultúrnej činnosti a za
propagáciu mesta doma i v zahraničí

 
b)   konštatovalo, že schválené ceny PRO URBE budú  laureátom odovzdané na

slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 45
ods. 4) Štatútu mesta Šamorín.

 
 
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na udelenie Ceny primátora mesta a
 

a)         vzalo na vedomie
podľa článku 52 Štatútu mesta Šamorín rozhodnutie primátora o udelení Ceny
primátora mesta:
-       Péter Nagy
-       Eva Jandačková
 

b)        schválilo
vecný dar v hodnote 300,- €
 

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

 
 
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO CULTURA,  PRO HUMANA, PRO
HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA a

 
A)       konštatovalo, že schválené osobitné ceny mesta budú laureátom odovzdané na

slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 46
ods. 5) Štatútu mesta Šamorín



 
B)        schválilo podľa  článku 46 Štatútu mesta Šamorín udelenie osobitnej ceny mesta

Šamorín:
1)      PRO CULTURA - Juraj Turtev a Judita Kaššovicová za dlhoročnú, obzvlášť

významnú prácu v oblasti kultury
2)      PRO HUMANA - Jozef Fürdős, za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti sociálnej
3)      PRO HONORIS - Albert Diósi, za výchovu talentov a dlhoročnú významnú prácu

v oblasti rozvoja športu mesta
4)      PRO CIVIS

- Károly Ürge st., in memoriam, za vynikajúci výkon a dlhoročnú záslužnú prácu v
oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta

- István Miklós, in memoriam, za vynikajúci výkon a dlhoročnú záslužnú prácu v
oblasti  rozvoja mesta

5)      PRO FUTURA – Kissné Kulacs Gertrúd, za dlhodobú záslužnú prácu pri výchove
mladej generácie.

 
 
 
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k pozemkom na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín
a schválilo prevod nájomného práva na prenájom nehnuteľností  –  pozemkov parc. č. 1117
o výmere 494 m2 ako záhrada a parc. č. 1118 o výmere 12 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, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia, pre žiadateľa:
 

Lénárt Szabó a manž. Anikó bytom Gazdovský rad 43/29, 931 01 Šamorín
 
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 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 EUR/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
 

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
                    Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1117 a parc. č. 1118 po celé obdobie 



platnosti „zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané len výhradne 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.

 
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018  prerokovalo

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v areáli futbalového ihriska (FC
ŠTK 1914) v katastrálnom území Šamorín a schválilo prenájom pozemkov vo výlučnom
vlastníctve mesta Šamorín situovaných v katastrálnom území Šamorín, pozemkov registra „C“:

-       parc. č. 924/1 o výmere 10.167 m2 ako ostatné plochy
-       parc. č. 924/2 o výmere   1.938 m2 ako ostatné plochy
-       parc. č. 925    o výmere   6.431 m2 ako ostatné plochy
vedené na LV č. 870, pozemok registra „E“:
-       parc. č. 848/2 o výmere 36.001 m2 ako lesné pozemky
vedená na LV č. 3422

s výškou nájmu 1,- €, 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 v nevyhnutnom rozsahu na
realizáciu zámeru vybudovať ihrisko s umelým trávnatým povrchom žiadateľovi
 
              FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. so sídlom Športová 450/29, 931 01 Šamorín
 
na dobu určitú na 20 rokov.
 

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
                   V danom prípade mesto prihliada na to, že sa jedná o verejný záujem.
Navrhovaným riešením je využitie majetku mesta, ktorý bude  slúžiť verejnému účelu, a to ako
priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby a zároveň s možnosťou využitia  pre šport,
potrebám futbalového klubu za účelom prevádzkovania športových činností, ako aj
organizovania kultúrno-spoločenských podujatí  plne v súlade so stanoveným účelom využitia
realizovaného projektu, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku
menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení a § 16 ods.5 písm. c) VZN č. 3/2015 Všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 
XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území 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 a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta –
pozemku registra „C“ parc. č. 1449/9 o výmere 4 m2 ako zastavané plochy a nádvoria,
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 Horváth, bytom Vodárenská 2/A, 931 01 Šamorín

 
za kúpnu cenu vo výške 94,93 €/m2 stanovenú podľa cenovej mapy mesta.
 
                   Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia
a vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom pozemku je umiestnená stavba autogaráže so



súp. č. 1518  vedenom na LV č. 2254 vo vlastníctve žiadateľa, 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.

 
 
XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo Návrh na
schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území 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 a

a)       schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku
registra „C“ parc. č. 1919/144 o výmere 24 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, 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. Zoltán Hegyi, bytom Gazdovský rad 43/29, 931 01 Šamorín
 
za kúpnu cenu vo výške 26,89 €/m2, ktorá bola stanovená pri odpredaji pozemkov pod
radovými garážami v počte 9 ks Uznesením MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č.
31/2006/XII. zo dňa 06.07.2009.
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 

majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia
a vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom pozemku je umiestnená stavba autogaráže so
súp. č. 2270  vedenom na LV č. 3785 vo vlastníctve žiadateľa, 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 na odpredaj pozemku

v katastrálnom území Šamorín najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta
Šamorín.
Termín:                            do 31.05.2018
Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta mestského úradu

 
 

XVI.
                   Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta k.ú. Šamorín
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 mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to
pozemkov registra „C“:
-  parc. č. 1921/88 o výmere 107 m2 ako ostatná plocha
-  parc. č. 1932/3 o výmere 339 m2  ako ostatná plocha

v katastrálnom území Šamorín vedených 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:

 
Ing. Arpád Figura PhD. a manž. Jana,



bytom Jabloňová 8, 931 01 Šamorín
 

minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
 

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 žiadateľ dlhodobo užíva, zveľaďuje, čím
prispieva k skrášleniu okolia objektu, 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 na prevod

pozemkov v katastrálnom území Šamorín najmenej na 15 dní pred schvaľovaním
samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta Šamorín.
Termín:                                          do 31.05.2018
Zodpovedný:                            Ing. Ervin Sármány, prednosta mestského úradu

 
 
XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien v súvislosti so stavbou
„OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“ v katastrálnom území Šamorín a schválilo
uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s realizáciou stavby „OC HOBBI
a BUTIKCENTER v Šamoríne“ na pozemkoch registra „C“ a „E“  investorom stavby VIWO, s.r.o.
so sídlom Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda na stavbou dotknutých
pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to:
pozemkov registra “C“ vedených na LV č. 870

-  parc. č.  10/1 o výmere   1.536 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
-  parc. č.  20/1 o výmere   4.961 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
pozemku registra „E“  vedenom na LV č. 3422
-  parc. č. 1077 o výmere 8.773 m2 ako ostatné plochy

medzi:
 
povinnou osobou     –   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku
oprávnenou osobou –   Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 
bezodplatne na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, na pozemkoch
vyznačených v informatívnej mape v prílohe.

 
 
XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018  prerokovalo

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie všetkých pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
resp. v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v areáli Štadióna pri
mestskom parku Pomle a ktoré sú nutné pre zabezpečenie nerušeného chodu športového
života resp. investičných zámerov súvisiacich s rozvojom prostredia a schválilo majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského
pozemkového fondu a Okresného úradu Trnava formou uzatvorenia Kúpnej zmluvy za
podmienok stanovených  Slovenským pozemkovým fondom. Jedná sa o  parcely, ktoré sa
nachádzajú v areáli Štadióna pri mestskom parku Pomle v nasledovnom rozsahu:

pozemok reg. „E“  parc. č. 864 o výmere 1.931 m2 vedená na LV č. 3529 ako orná pôda
vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe SPF



pozemok reg.  „E“  parc. č.  855 o výmere 2.931 m2 vedená na LV č. 3527  ako orná
pôda vlastníctvo v podiele ¾ - nezistení , Slovenská republika vlastník v podiele ¼, v správe
SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  853 o výmere 2.838 m2 vedená na LV č.  3526 ako orná pôda
, neznámy vlastník, v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  876/1 o výmere 370 m2 vedená na LV č.  3530 ako ostatné
plochy, vlastník Slovenská republika v podiele ¾ - v správe Okresného úradu Trnava, v podiele
¼ neznámi vlastníci – v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  875/3 o výmere 969 m2 vedená na LV č.  3413 ako orná pôda
, vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe SPF
pozemok reg. „E“  parc. č.  876/4 o výmere 227 m2 vedená na LV č. 3413 ako ostatné plochy,
vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe SPF
všetky v katastrálnom území Šamorín.

 
 
XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018  prerokovalo

návrh na majetkoprávne vysporiadanie všetkých pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
resp. v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v areáli materskej školy
na Veternej ulici v Šamoríne a ktoré sú nutné pre zabezpečenie nerušeného chodu
predškolského zariadenia resp. na zabezpečenie investičných zámerov súvisiacich
s rekonštrukciou budovy 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. Jedná sa o  parcely, ktoré sa nachádzajú
v areáli materskej školy na Veternej ulici v Šamoríne  v nasledovnom rozsahu:

pozemok reg. „E“  parc. č. 570/1 o výmere 34 m2 vedená na LV č. 3493 ako zastavané
plochy a nádvoria , nezistení vlastníci - v správe SPF

pozemok reg.  „E“  parc. č.  571 o výmere 374 m2 vedená na LV č. 3494  ako zastavané
plochy a nádvoria, nezistení vlastníci -  v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  572/1 o výmere 679 m2 vedená na LV č.  3494 ako záhrady, 
neznámi vlastníci -  v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  562 o výmere 14 m2 vedená na LV č.  3489 ako záhrady,
nezistení vlastníci – v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  563 o výmere 1.449 m2 vedená na LV č.  3489 ako záhrady,
nezistení vlastníci -  v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  567 o výmere 439 m2 vedená na LV č.  3413 ako záhrady, vo
vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  568 o výmere 464 m2 vedená na LV č.  3413 ako ostatné
plochy, vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe SPF
všetko v katastrálnom území Šamorín.

Celková výmera nevysporiadaných pozemkov je 3.453 m2.
 
 
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018  prerokovalo

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu,
ktoré sa nachádzajú na Čilistovskej ulici v Šamoríne – areál pri mestskom cintoríne a ktoré
z hľadiska nastávajúceho rozšírenia mestského cintorína sú pre mesto dôležité  a schválilo
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu formou
uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok stanovených  Slovenským pozemkovým fondom.
Jedná sa o  parcely, ktoré sa nachádzajú v areáli pri mestskom cintoríne na Čilistovskej ulici 
v nasledovnom rozsahu:

pozemok reg. „C“  parc. č. 1666/8 o výmere 16 m2 vedená na LV č. 3085 ako zastavané
plochy a nádvoria, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF



pozemok reg. „C“  parc. č. 1921/7 o výmere 1.121 m2 vedená na LV č. 3085 ako orná
pôda, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF

pozemok reg. „C“  parc. č. 1922/8 o výmere 1.612 m2 vedená na LV č. 3085 ako
zastavané plochy a nádvoria, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF

pozemok reg. „C“  parc. č. 1922/9 o výmere 145 m2 vedená na LV č. 3085 ako zastavané
plochy a nádvoria, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF

pozemok reg. „C“  parc. č. 1922/10 o výmere 11 m2 vedená na LV č. 3085 ako zastavané
plochy a nádvoria, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF

pozemok reg. „C“  parc. č. 1932/14 o výmere 69 m2 vedená na LV č. 3085 ako zastavané
plochy a nádvoria, neznámi vlastníci  v podiele ½ -  v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  1317/4 o výmere 412 m2 vedená na LV č.  3413 ako ostatné
plochy, vlastník Slovenská republika v podiele 1/1 -  v správe SPF

pozemok reg. „E“  parc. č.  1317/6 o výmere 22 m2 vedená na LV č.  3413 ako ostatné
plochy, vlastník Slovenská republika v podiele 1/1 -  v správe SPF
všetky v katastrálnom území Šamorín.

 
 
 
 
 
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Mliečno (Ing. Oľga
Hargašová) a schválilo odkúpenie nehnuteľností – pozemkov registra „C“ v katastrálnom území
Mliečno vedených na LV č. 1402, a to:

parc. č. 237/4 o výmere 589 m2 ako ostatné plochy
parc. č. 241/2 o výmere 245 m2 ako orná pôda

vo verejnom  záujme pre účely zabezpečenia prístupu k areálu športového ihriska v Mliečne
Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 40,- €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 33.360,- €.

 
 
XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti - na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod
stavbou chodníka a úhrady finančných nákladov za vybudovanie chodníka z dôvodu
nevyhnutnosti  zabezpečenia bezpečného prechodu peších z Priemyselnej ulice na Pomlejskú
v Šamoríne a  schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov registra „C“

-       parc. č. 1179/1 o celkovej výmere 44 m2 ako záhrada
-       parc. č. 1177/3 o celkovej výmere 33 m2 ako zastavaná plocha

v katastrálnom území Šamorín, vedených Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na
LV č. 37 v bezpodielovom spoluvlastníctve vlastníkov Ing. Baráth Csaba a manž. Enikö bytom
Požiarnícka 36, 931 01 Šamorín za kúpnu cenu vo výške 100,-€/m2, celkom: 7.700,- € Mestom
Šamorín a  úhradu finančných nákladov za vybudovanie chodníka vo výške 5.996,- € (celkom
k úhrade: 13.696,- €).

 
 
XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo 

Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v
Šamoríne, časť Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania a
 

A)     schválilo
1)      predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu

„Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“
2)      zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci



3)      zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 %  na projekt, t.j. vo výške 436,98 €
 

B)      uložilo mestskému úradu odovzdať Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom
„Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ so
všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.
Termín:                                           ihneď po schválení
Zodpovedný:                             Ing. Ervin Sármány, prednosta mestského úradu  

 
 

 
XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo 

Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so
zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a

 
A)     schválilo

1)      predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“

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
minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
1.783,51 €

 
B)     uložilo mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom

„Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ so všetkými
potrebnými prílohami v stanovenom termíne.
Termín:                                           do 30.04.2018 
Zodpovedný:                             Ing. Ervin Sármány, prednosta mestského
úradu   

 
 
XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ri zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Správu z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín a vzalo na vedomie Správu
z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta
v oblasti poskytnutia a zúčtovania účelových dotácií z rozpočtu mesta (programy šport, kultúra
a cirkev).    

 
 
XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 podľa § 11 ods.

4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
                                                

a)      vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR  za rok
2017, na základe čoho

 
b)      určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2018 v súlade s  § 3

ods. 1  a § 4 ods. 1 a  2 zákona NR SR  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov vo výške 3.621,- €  na základe nasledovného vzorca :

 
954,- € x 2,53 = 2.413,62 € zaokrúhlene 2.414,- € (základný plat), zvýšený podľa §
4 ods. 2 citovaného zákona a na základe  rozhodnutia MsZ  o 50 %,  t. j. 
o 1.207,- €, spolu plat primátora činí (2.414,- € + 1.207,- €) 3.621,- €.



 
XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie vstupu mesta do Združenia obcí „Lingua Civis“ a schválilo
 
1)        vstup Mesta Šamorín do Združenia  miest a obcí  pod názvom „Lingua  Civis“, so

sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len združenie)
 

2)        primátora mesta za zástupcu mesta vo Valnom zhromaždení  združenia.
 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                               
Gabriel Bárdos
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :               Ing. Štefan Andrássy                             ........................................
 
 
 
 

Ing. Tibor Duducz                                          ........................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:

Angela Jágerová                                                                                   
........................................
MUDr. Renáta Varga

Koppány Kovács
1

 


