
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva

                                            v Šamoríne, čiastka

8/2019

                                                                  Uznesenia prijaté

dňa 19.09.2019
 

 

 

 

 

              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 zvolilo

-          návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Péter Varju, Mgr. Henrieta Balheimová,
Ladislav Czafik.
 

-          overovateľov zápisnice: Tibor Duducz, PaedDr. Gábor Veres.
 
 
 
 
II.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 schválilo

predložený program rokovania s doplneniami v bode – Rôzne:

-          Návrh na schválenie projektu s názvom „Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, 1.
etapa“ vrátane jeho spolufinancovania

 
 
 
 
III.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 prerokovalo

Kontrolu plnenia uznesení a
 
A)  vzalo na vedomie predloženú správu

 
B)   schválilo splnenie uznesení číslo: 

 
29/2017/IV./b/3;      1/2018/VIII./1;       1/2018/VIII./2           2/2019/V./D/2);       
2/2019/VII./B);       2/2019/VIII./b);    2/2019/IX/b);           2/2019/X./C);            
3/2019/III./B);       4/2019/IV./C)/1/b);    4/2019/IV./C)/2);     6/2019/III./b);
6/2019/IV./c);        6/2019/VII./b)          6/2019/IX./b)            6/2019/XII./b);
6/2019/XIII./b);     6/2019/XIV./b);      6/2019/XV./b);         6/2019/XVI./b);       
6/2019/XVII./b);     6/2019/XVIII./b);      6/2019/XIX./b);         6/2019/XX./b);
6/2019/XXI./b);          
 
 
 
 
C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:

 
21/2005/XXVI.;     25/2005/X./C);          26/2010/VII./1);     15/2012/XX./b/2);    
10/2015/IV./3/a);  13/2016/IX.; 17/2016/XIII./b);   33/2018/VIII./B);        34/2018/IV./B); 
   35/2018/XX.;            35/2018/XXI./c);       2/2019/V./D/1); 

     2/2019/VI./B);     4/2019/V./b);           4/2019/VI./b);         5/2019/IV./C);



                6/2019/VI./b);              6/2019/XXIV./b);
 

 
 
 
IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 po prerokovaní
predloženého návrhu

A/              schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 v predloženom rozsahu
B/               uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke
mesta.
 
Termín:                             do 30.09.2019                  

Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 

 

 

 

V.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 po prerokovaní
Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2018 berie na

vedomie predloženú správu audítora bez výhrad.
 

 

 

 

VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 po prerokovaní
Správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok
2018 berie na vedomie predloženú správu audítora bez výhrad.

 

 

 

VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2019 (ďalej len „VZN“), ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 a
 

a)                  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019 (ďalej
len „VZ“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc
a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č.
2/2016 v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami.

1. Gančházska ulica – Gancsháza utca
     2. Becskedská ulica – Becskedi utca

3. Bazová ulica – Bodza utca
4. Ulica Károlya Kunszta – Kunszt Károly utca

pričom v tejto zástavbe dôjde k pokračovaniu existujúcich ulíc, a to ulice
Obilná – Gabona utca a Astrová – Őszirózsa utca.
 

b)  poverilo komisiu kultúry na vypracovanie kritérií pri určení názvu ulíc pomenovaných po
osobách na území mesta Šamorín.             

c)     uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019

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



Termín:                             do 23.09.2019                  

Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 

 

VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  19.09.2019   prerokovalo
návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k.ú.
Mliečno a schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku registra „E“ ako parc.
č. 261 o výmere 21m2 ako ostatná plocha  v katastrálnom území Mliečno, vedený Okresným
úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 1539 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného
v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

 
-          za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 56,42 Eur/m2

 
    Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je zabezpečenie
sprístupnenia a vjazdu k susednej  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu
využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto  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 138/1991 Zb.

-          pre žiadateľa:
 

BD Services, s.r.o., so sídlom Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín

 

 

 

IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa 19.09.2019   prerokovalo
návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú.
Šamorín a
schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ ako
parc. č. 1176/15 o celkovej výmere 10m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Šamorín, 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 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona
SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe
 

-          za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 68,04 Eur/m2

 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je

zabezpečenie sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery resp.
spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto 
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 138/1991 Zb.
-          pre žiadateľa:

 
Ing. Anna Szíjjártóová, bytom Požiarnická 21, 931 01 Šamorín             

 

 

 

X.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa 19.09.2019   prerokovalo
návrh na schválene prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú.
Šamorín a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to novovytvoreného pozemku
registra „C“ ako parc. č. 1176/14 o celkovej výmere 13m2 ako zastavané plochy a nádvoria



v katastrálnom území Šamorín, 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 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
a zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe

-          za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 68,04 Eur/m2

 
     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je

zabezpečenie sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery resp.
spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto 
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 138/1991 Zb.
-          pre žiadateľa:

 
Ing. Mónika Pálinkásová a Milan Čepec, bytom Požiarnická 21, 931 01 Šamorín

 

 

 

 

         XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa 19.09.2019   prerokovalo
návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú.
Šamorín a
schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ ako
parc. č. 1176/13 o celkovej výmere 17m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Šamorín, 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 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona
SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe
 

-          za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 68,04 Eur/m2

 
     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je zabezpečenie
sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia
a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto  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 138/1991 Zb.
-          pre žiadateľa:

Ing. Ladislav Pálinkás, bytom Pomlejská 406/26, 931 01 Šamorín

 

 

 

 

  XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a
schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku registra „C“ parc. č. 1449/10
o výmere 5m2 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 VZN č.
11/2017 v súlade s VZN č. 3/2015 a § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb.,
zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu
 
-          za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 94,93 Eur/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 na predmetnom pozemku je umiestnená stavba autogaráže so
súp. č. 1517  vedená na LV č. 3806 vo vlastníctve žiadateľa, čo je v súlade s podmienkami VZN
č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a podľa  § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb.
-          pre žiadateľa:
 
Jozef Mészáros bytom Labutia 76/46, 931 01 Šamorín - Čilistov

XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  prerokovalo
návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom v katastrálnom
území Šamorín a
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho
veľkosti spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na
pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388m2 ako zastavané plochy
a nádvoria v podiele 5195/100.000-in v k.ú. Šamorín, vedený na LV č. 3904 v podielovom 
spoluvlastníctve mesta Šamorín
-          za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a zákona

č. 182/1993 pre žiadateľa:
 

Pavol Páleník  a manželka Dagmar, bytom Strelecká 1245/7,931 01 Šamorín

 
-          formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 písmena a) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení

neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu
-          za kúpnu cenu vo výške 3,32 EUR/m2

 

 

 

 

XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v katastrálnom území Kraľovianky a
schválilo prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, a to časti
pozemku registra „C“ parc. č. 49/1 o celkovej výmere 2.547m2 ako zastavané  plochy v k.ú.
Kraľovianky o veľkosti podľa zamerania z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  pre účely vytvorenia odstavnej plochy
pre  žiadateľa:
 
Ladislav Mezey a manž. Renáta bytom 931 01 Šamorín - Kraľovianky

 
-          s výškou nájmu 0,20 Eur/m2/rok v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa

dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta podľa prílohy č. 1, na dobu určitú na 5 rokov.
 

 

 

 

XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v katastrálnom území Bučuháza a
Schválilo prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, a to
pozemku registra „E“ parc. č. 81  o celkovej výmere 390m2 ako ostatné  plochy v k.ú. Bučuháza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí  pre žiadateľa:

Dávid Barczi bytom Mestský majer 15, 931 01 Šamorín



 
-           s výškou nájmu 0,20 EUR/m2/rok v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa

dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta podľa prílohy č. 1, na dobu určitú na 5 rokov.

 

 

 

 

XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 prerokovalo
predložený návrh na prenájom záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín a
schválilo prenájom nehnuteľností  –  pozemku parc. č. 1042 o výmere 400m2 ako záhrada
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje MsZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov pre žiadateľa:
 

Helena Mezzeiová bytom Hlavná 20, 931 01 Šamorín

 

-  s podmienkou dodatočnej úhrady výšky nájmu za uplynulé obdobie troch rokov
-  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

mesta Šamorín.
 

 

 

XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  po prerokovaní
predloženého návrhu
schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa
12.09.2014 medzi  mestom Šamorín a VEST- MUSIC&CULTURE, o.z., zast. Ákosom Véghom, 
930 30 Báč 58,  na predĺženie nájmu počnúc dňom 15. 09. 2019 na dobu určitú na 10 rokov
v predloženom znení, v súlade s ust.  § 4  ods. 3 písm. n)  VZN mesta Šamorín č. 3/2015 Zásad
hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Šamorín.

 

 

 

 

XVIII.



     Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  19.09.2019   prerokovalo
návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno a

A/   schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti
pozemku registra „C“ parc. č. 244/1 o celkovej výmere 2.684m2 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Mliečno o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu  cca
123m2, 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 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č.
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu za kúpnu cenu podľa
cenovej mapy mesta vo výške 56,42 Eur/m2 pre žiadateľa:

 
Alois Novotný a manž. bytom  Mestský majer 2, 931 01 Šamorín

 
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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Termín:                             do 30.09.2019                  

Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 

 

 

 

XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 prerokovalo
návrh na schválenie uzatvorenia „ Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v katastrálnom území
Šamorín a
schválilo v súvislosti so zabezpečením vstupu vlastníkov a ich  právnych nástupcov „Zmluvu
o zriadení vecného bremena“  cez novovytvorený pozemok registra “C“ vedený na LV č. 3325,
parc. č. 2425/13 o výmere 40m2 ako zastavané plochy a nádvoria medzi povinnou osobou:
–   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a

 

oprávnenou osobou:
–   František Lengyel bytom Gazdovský rad 27, 931 01 Šamorín

–  Judita Fitosová rod. Lengyelová bytom Školská 39, 931 01 Šamorín  

bezodplatne  na dobu neurčitú.
 

 

 
 

XX.

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  19.9.2019 prerokovalo 
projekt s názvom „Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“ a
A/  schválilo

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa
Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“;

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo

výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 45.501,18 EUR.
B/  uložilo Mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Cyklotrasa
Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.

Termín:                             do 31.10.2019                  

Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 

 



 
 
 
 
 
 
JUDr. Miroslava Hargašová
 
                                                                                                                Csaba Orosz
                                                                                                                                           
primátor mesta
 
 
 
 
 
 

 

 

O v e r o v a t e l i a :                                          Tibor Duducz                ..................................

                                                                                    PaedDr. Gábor Veres  
..................................
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:    PaedDr. Péter Varju    
                                                                                    Mgr. Henrieta Balheimová
                                                                                    Czafik Ladislav                    
.................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s

zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 19.09.2019

čiastka 8/2019/VII
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2019 (ďalej len „VZN“), ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 a
 

a)                  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019 (ďalej
len „VZ“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc
a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č.
2/2016 v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami.

1. Gančházska ulica – Gancsháza utca
     2. Becskedská ulica – Becskedi utca

3. Bazová ulica – Bodza utca
4. Ulica Károlya Kunszta – Kunszt Károly utca

pričom v tejto zástavbe dôjde k pokračovaniu existujúcich ulíc, a to ulice
Obilná – Gabona utca a Astrová – Őszirózsa utca.
b)  poverilo komisiu kultúry na vypracovanie kritérií pri určení názvu ulíc pomenovaných po
osobách na území mesta Šamorín.             

c)     uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019

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

Termín:                             do 23.09.2019                  

Zodpovedný:              Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 

V Šamoríne, 30.09.2019



 
                                                                                                                                            Csaba
Orosz
                                                                                                                                       primátor
mesta
 
 
Za správnosť: Iveta Virághová
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