
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 11/2019 

              Uznesenia prijaté dňa 12.12.2019 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 
zvolilo 

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ilona Pirk, Ing. arch. Tomáš Jávorka, 
Ing. Pavel Élesztős, PhD. 

 
- overovateľov zápisnice: Ladislav Czafik, PaedDr. Gábor Veres 
 

 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode – Rôzne: 
- „Návrh na schválenie projektu s názvom „Podpora rozvoja sociálnych služieb pre 

Domov seniorov Ambrózia“  vrátane jeho spolufinancovania“. 
- Návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov 
- Príkaz primátora č. 7/2019, na vykonanie IV. zmeny rozpočtu 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 
a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa predloženého 
návrhu  

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     
 

IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 
a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o prevádzkovaní 

hazardných hier na území mesta Šamorín, podľa predloženého návrhu 
 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019  

zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     



V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín 

a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 9/2019, ktorým sa 
mení VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Šamorín, v znení VZN č. 11/2017, podľa predloženého návrhu 

 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019  

zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 
č. 10/2019 

a/ schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 10/2019 
o miestnych daniach v predloženom znení 

 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  

zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 11/2019   
a/ schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 11/2019  

o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín v predloženom 
znení 

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     
 

 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019  po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 12/2019 



a/ schválilo  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 
12/2019, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
v predloženom znení 

 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019  

zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín: 13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 

prerokovalo  návrh na: 
- zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 

07.11.2019, a  
- uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Schválilo: 
a) zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo 

dňa 07.11.2019 
b)  uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

na prekládku plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súvislosti so 
zabezpečením stavby „Polyfunkčný dom v Šamoríne na Cintorínskej ulici“ na stavbou 
dotknutom pozemku registra „C“ v katastrálnom území Šamorín, parc. č. 2099/1 
o celkovej výmere 1.710m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870  
medzi zmluvnými stranami: 
 
povinnou osobou  –   Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemku 
oprávnenou osobou – SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava,   
bezodplatne  na dobu neurčitú. 

 
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 2099/1 strpieť 
premiestnenie a uloženie STL plynovodu a s tým súvisiacich stavebných prác. 

 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena 
schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku 

plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súvislosti so zabezpečením stavby 



„Rekonštrukcia križovatky Čilistovská – ul. Márie “ na stavbou dotknutých pozemkoch 
registra „C“ v katastrálnom území Šamorín 

- parc.č. 1449/1    o výmere 1.689m2   ako ostatná plocha     vedená  na LV č. 
870 

- parc.č. 1449/5    o výmere 6.897 m2   ako ostatná plocha        vedená  na LV č. 
870 

- parc.č. 1466       o výmere 2.175 m2   ako zastavaná plocha    vedená  na LV 
č. 870 

- parc.č. 1475/1   o výmere 1.769 m2  ako zastavaná plocha     vedená na LV č. 
870 

- parc.č. 1499      o výmere 5.290 m2 ako zastavaná plocha      vedená na LV č. 
870 

- parc.č. 1666/1   o výmere 2052m2 ako zastavaná plocha      vedená na LV č. 
870 

- parc.č. 1666/18 o výmere  996m2  ako zastavaná plocha      vedená na LV č. 
870   

medzi zmluvnými stranami: 
povinnou osobou  –   Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemkov 
oprávnenou osobou – SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava,   
bezodplatne  na dobu neurčitú. 
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností  stavby strpieť premiestnenie 
a uloženie STL plynovodu a s tým súvisiacich stavebných prác.  

 
 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 

prerokovalo návrh na schválenie uzatvorenia  
- Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
- Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu  „DS Šamorín, Kasárenská, 

NNK 
a schválilo uzatvorenie: 
 

a)  „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbou 
dotknutom pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom 
území Šamorín, a to na pozemku registra “C“  vedenom na LV č. 870, parc. č.   
972/4  o výmere  773m2  ako zastavané plochy a nádvoria a po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby. 
 

b)    „Zmluvu o zriadení vecného bremena“ na stavbou dotknutom pozemku 
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 časti 
pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe, z dôvodu pripojenia stavby do 
distribučnej sústavy. 
 
 
 

XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní  návrhu  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. 
polrok 2020 a schválilo 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 podľa 
priloženého časového plánu s tým, že stanoviská k rozpočtu a záverečným účtom 
obsahovali aj príslušnú SWOT analýzu a dáva za úlohu vypracovať ročnú správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 do 28.02.2020. 

 
 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019  

prerokovalo  Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí 
MsZ v Šamoríne v roku 2020, ktorý schvaľuje v predloženom rozsahu.  

 
 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní  predloženého návrhu 
a/ schválilo 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 
služieb pre Domov seniorov Ambrózia.; 

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

projektu vo výške min. 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 
vo výške 4 916,80 EUR. 

 
 b/  uložilo Mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie na 
podporu rozvoja sociálnych služieb pre Domov seniorov Ambrózia  so všetkými 
potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  
 
Termín: do 31.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 
 
 



 
 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu 
schválilo nenávratnú finančnú výpomoc pre mesto Prešov v sume 3.000,00 € na 
verejný účet zriadený na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. 
 

XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  12.12.2019 

vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vykonaní IV. zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2019, vydaná Príkazom primátora mesta č. 8/2019. 
vykonanie  

  
 
 
 
Ing. Ervin Sármány         Csaba  Orosz 
 prednosta  úradu        primátor mesta 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : : Ladislav Czafik     ................................... 

  
    PaedDr. Gábor Veres               ................................... 

 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: Mgr. Ilona Pirk   
                Ing. arch. Tomáš Jávorka   
            Ing. Pavel Élesztős, PhD.    
................................              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


