
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 10/2019
          Uznesenia prijaté dňa 07.11.2019

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 

zvolilo:
- návrhovú komisiu v zložení: János Méry, Tibor Duducz, Renáta Varga

- mandátovú komisiu v zložení: Balheimová Henrieta, Imrich Tóth,
    Peter Varju

- overovateľov zápisnice: Jozef Nagy, Tomáš Jávorka

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode – Rôzne:
- Návrh na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy 

MsZ 
- Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Šamorín za rok 

2018
- Návrh na schválenie Partnerskej dohody projektu „E-VELO“

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu

a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 v predloženom 
rozsahu

b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta.

Termín:  do 11.11.2019
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu

a)  schválilo III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v predloženom rozsahu

b)  uložilo mestskému úradu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín:  do 11.11.2019                 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu

a)   zrušuje uznesenie č. 2/2019/V písm. D) bod 1) Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne zo dňa 14.02.2019 s účinnosťou od 08. 11. 2019 a 

b) schválilo na základe uznesenia č. 4/2019/V písm. b) Mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 11.04.2019 a uznesenia č. 4/2019/VI písm. b) 
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 11.04.2019 zadržanú 5 %-nú rezervu 
na bežné transfery uvoľniť. 

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu
a) schválilo prijatie investičného úveru vo výške 300 000,00 € 

poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. na 5 rokov s fixnou úrokovou 
sadzbou 0,19 %, na investičné akcie mesta, ktoré
boli/ budú realizované v období od 1.1.2019 do 31.12.2019, a to na nasledovné 
investície podľa potreby:

- Výstavba Zariadenia pre seniorov I. etapa 300.000,00€
- Rekonštrukcia komun., chodníka a VO – Gazdov. rad I. etapa 190.000,00€
- Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 135.000,00€
- Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia   25.000,00€

b) vzalo na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu investičného  úveru vo výške     

300.000,00 € (slovom tristotisíc eur)
2. že investičný úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.



VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11. 2019  po 

prerokovaní predloženého návrhu VZN
a) schválilo Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie 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 v predloženom rozsahu.

b) uložilo Mestskému úradu schválené VZN č. 6/2019vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
Termín:  do 11.11.2019                 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 7.11.2019  po 

prerokovaní predloženého návrhu 
schválilo zaradenie Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským - Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so 
sídlom Poľovnícka 1029/5, Šamorín podľa predloženého návrhu. 

IX.
Mestské zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí dňa  07.11.2019   prerokovalo 

návrh na schválenie  prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Mliečno a 

schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku registra 
„C“ parc. č. 244/1 o celkovej výmere 2.684 m2 ako ostatná plocha  v katastrálnom 
území Mliečno o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu  cca 123 m2, 
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., pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia 
za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 56,42 Eur/m2, zníženú o 40% vo 
výške 33,85 Eur/m2  pre žiadateľa: 

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

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 

prerokovalo  návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v katastrálnom území 
Šamorín a

schválilo  v súvislosti so zabezpečením stavby „Polyfunkčný dom v Šamoríne 
na Cintorínskej ulici“ zmluvu o zriadení vecného bremena na prekládku 
plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súlade s PS na stavbou dotknutom 
pozemku registra „C“ v katastrálnom území Šamorín, parc. č. 2099/1 o celkovej 



výmere 1.710 m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870 uzavretú medzi 
povinnou osobou

Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemku a
oprávnenou osobou

JUDr. Rudolf Durdík, Pomlejská 25, 931 01 Šamorín   
bezodplatne  na dobu neurčitú.

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 2099/1 v prospech 
každého vlastníka stavby strpieť premiestnenie a uloženie STL plynovodu a s tým 
súvisiacich stavebných prác.

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 

prerokovalo  ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2018, ktorú 

a)  schvaľuje ročnú správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2018

b) ukladá hlavnému kontrolórovi, aby vo svojej ročnej správe o kontrolnej 
činnosti zaradil odkaz na zapísanie o vykonanie kontrolnej činnosti

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 

prerokovaní návrhu na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy 
MsZ

a) berie na vedomie  vzdanie sa členstva komisie školstva a výchovy MsZ, 
RNDr. Gabriella Bugár k 01.11.2019,

b) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie novým 
členom na základe návrhu komisie školstva a výchovy MsZ,                     

    
c) vymenovalo  Mgr. Pétera Mészárosa  za člena komisie školstva a výchovy 
MsZ  s účinnosťou od 11.11.2019.

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 

prerokovalo návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  mesta za rok 2018 
a  schválilo v súlade s ust.  § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. 
Jánovi Lelkesovi  vo výške 30 %  zo súčtu platov za rok 2018 s prihliadnutím na 
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie.



XIV.
Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  7.11.2019 

prerokovalo  projekt s názvom „E - VELO“ a
A/  schválilo  

1) podpísanie partnerskej dohody v rámci projektu  „E - VELO“;

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 14 551,20 eur.
B/  uložilo Mestskému úradu zabezpečiť potrebné prílohy k žiadosti 

o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne.  

Termín:  do 25.11.2019                 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

Ing. Ervin Sármány  Csaba  Orosz
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Jozef Nagy    ...................................

   Tomáš Jávorka    ...................................
  

Zapísala návrhová komisia v zložení: János Méry 
             Tibor Duducz

       Renáta Varga       ..................................



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11. 2019  po 
prerokovaní predloženého návrhu VZN

a) schválilo Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 v predloženom rozsahu.

b) uložilo Mestskému úradu schválené VZN č. 6/2019vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
Termín:  do 11.11.2019                 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní návrhu na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy 
MsZ

a) berie na vedomie  vzdanie sa členstva komisie školstva a výchovy MsZ, 
RNDr. Gabriella Bugár k 01.11.2019,

b) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie novým 
členom na základe návrhu komisie školstva a výchovy MsZ,                     

    
c) vymenovalo  Mgr. Pétera Mészárosa  za člena komisie školstva a výchovy 
MsZ  s účinnosťou od 11.11.2019.

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 
prerokovalo návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  mesta za rok 2018 
a  schválilo v súlade s ust.  § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. 
Jánovi Lelkesovi  vo výške 30 %  zo súčtu platov za rok 2018 s prihliadnutím na 
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie.

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/IX.

Mestské zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí dňa  07.11.2019   prerokovalo 
návrh na schválenie  prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Mliečno a 

schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku registra 
„C“ parc. č. 244/1 o celkovej výmere 2.684 m2 ako ostatná plocha  v katastrálnom 
území Mliečno o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu  cca 123 m2, 
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., pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia 
za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 56,42 Eur/m2, zníženú o 40% vo 
výške 33,85 Eur/m2  pre žiadateľa: 

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

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/X.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 
prerokovalo  návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v katastrálnom území 
Šamorín a

schválilo  v súvislosti so zabezpečením stavby „Polyfunkčný dom v Šamoríne 
na Cintorínskej ulici“ zmluvu o zriadení vecného bremena na prekládku 
plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súlade s PS na stavbou dotknutom 
pozemku registra „C“ v katastrálnom území Šamorín, parc. č. 2099/1 o celkovej 
výmere 1.710 m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870 uzavretú medzi 
povinnou osobou

Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemku a
oprávnenou osobou

JUDr. Rudolf Durdík, Pomlejská 25, 931 01 Šamorín   
bezodplatne  na dobu neurčitú.

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 2099/1 v prospech 
každého vlastníka stavby strpieť premiestnenie a uloženie STL plynovodu a s tým 
súvisiacich stavebných prác.

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 7.11.2019  po 
prerokovaní predloženého návrhu 

schválilo zaradenie Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so 
sídlom Poľovnícka 1029/5, Šamorín podľa predloženého návrhu. 

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní predloženého návrhu

a)  schválilo III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v predloženom rozsahu

b)  uložilo mestskému úradu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín:  do 11.11.2019                 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/V.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní predloženého návrhu

a)   zrušuje uznesenie č. 2/2019/V písm. D) bod 1) Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne zo dňa 14.02.2019 s účinnosťou od 08. 11. 2019 a 

b) schválilo na základe uznesenia č. 4/2019/V písm. b) Mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 11.04.2019 a uznesenia č. 4/2019/VI písm. b) 
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 11.04.2019 zadržanú 5 %-nú rezervu 
na bežné transfery uvoľniť. 

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová



V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 07.11.2019
čiastka 10/2019/VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní predloženého návrhu

a) schválilo prijatie investičného úveru vo výške 300 000,00 € 
poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. na 5 rokov na investičné akcie 
mesta, ktoré
boli/ budú realizované v období od 1.1.2019 do 31.12.2019, a to na nasledovné 
investície podľa potreby:

- Výstavba Zariadenia pre seniorov I. etapa 300.000,00€
- Rekonštrukcia komun., chodníka a VO – Gazdov. rad I. etapa 190.000,00€
- Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 135.000,00€
- Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia   25.000,00€

b) vzalo na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu investičného  úveru vo výške     

300.000,00 € (slovom tristotisíc eur)
2. že investičný úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.

V Šamoríne, 11.11.2019

Csaba Orosz
         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová


