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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 10/2011 

               Uznesenia prijaté dňa 15.12.2011 
 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Robert Keresztes, Mgr. Kristián Forgách 
a Angela Jágerová. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
za bod 12 vsunúť nový bod 13 – Návrh na zrušenie uznesenia MsZ 

v Šamoríne na odpredaj nehnuteľnosti a Návrh na schválenie odpredaja 
nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky. 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora 
mesta. 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 10/2011 
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 6/2009 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby“ a  

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto služby v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č. 10/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

      
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 4/2009 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a  

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 4/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi“ v predloženom rozsahu, s nasledovnými zmenami a doplneniami: 

      § 4 ods. 1 znie:  
     Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá: 
 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č 11/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 24/2008 
o miestnych daniach v znení VZN č. 8/2009“ a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 24/2008 o miestnych daniach v znení VZN č. 8/2009 
v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č 12/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 17/2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
a neštátnych zriaďovateľov na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2011“ a  

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 17/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiada základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a neštátnych 
zriaďovateľov na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2011 
v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č. 13/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

      
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 14/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na 
území mesta Šamorín“ a   

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 14/2011 o podmienkach určovania a 

vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Šamorín“  v predloženom 
rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č. 14/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 7/2008 
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín v znení VZN č. 16/2009, VZN č. 4/2011 
a VZN č 6/2011“ a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 7/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šamorín v znení VZN č. 16/2009, VZN č. 4/2011 a VZN č 6/2011“  
v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo Mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN č. 15/2011 zverejniť 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 
     Termín:     16.12.2011 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
  
 
X. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 
prerokovalo predložený návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta a schválilo 
prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku registra „C“ v rozsahu cca 
20 m2 ako parc. č. 81/1 o celkovej výmere 3.590 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Bučuháza vedený príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, 
Správou katastra v DS na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. za kúpnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta vo výške 
18,58 Eur/m2 pre žiadateľky:  

 
 Jankóová Alžbeta rod. Sidová, bytom Cintorínska 567/18, Šamorín 
 Mezeiová Marta rod. Sidová, bytom Čenkovce 157 

 
do vlastníctva v rovnakom podiele ½-iny. 
      Dôvodom prípadu osobitného zreteľa na prevod časti pozemku v prospech 
žiadateľa je skutočnosť, že odpredajom časti pozemku, na ktorom je umiestnené 
oplotenie rodinného domu v dôsledku odklonov hraníc pozemku pri zohľadnení 
polohy, výmery resp. spôsobu využitia sa vyrieši majetkoprávne usporiadanie k 
dlhodobo užívanému pozemku. 
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XI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 
prerokovalo „Návrh  mesta vo veci prevodu nehnuteľného majetku mesta“ 
a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to centrálne hnojisko na 
pozemku parc. č. 221/22 v katastrálnom území Bučuháza  vedený príslušným 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 937 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., za cenu vo výške 17.000,- € pre 
žiadateľa:  

 
 Zduženie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve 
 so sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín. 

 
 Cena bude uhradená podľa splátkového kalendára v troch splátkach počas 
roku 2012. 
 Dôvodom prípadu osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti centrálneho 
hnojiska je záujem a povinnosť obce zabezpečiť separovaný zber a sprevádzkovanie 
centrálnej zberovej plochy pre biologický odpad podľa novely zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 
 
XII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 
prerokovalo „Návrh na prevod - výmenu nehnuteľného majetku mesta“ a  schválilo 
prevod - výmenu nehnuteľného majetku mesta, geometrickým plánom vytvoreného 
pozemku registra „C“: 
 

- parc. č. 131/2  o výmere 11 m2 ako zastavaná   plocha  v  katastrálnom   
území    Šamorín     vedený  na  LV  č.  870  vo  výlučnom   vlastníctve   
Mesta Šamorín    -    do vlastníctva Jozefa  Seníka a manž. Ruženy 

 
- parc. č. 142/21 o výmere 9 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území 

Šamorín vedený na  LV  č.  86   v  bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa 
Seníka a manž. Ruženy  -    do vlastníctva Mesta Šamorín 

 
formou odplatnej výmeny pozemkov, a to zápočtom rozlohy jednotlivých pozemkov 
a doplatku z rozdielu prevyšujúceho rozlohu vymieňaných pozemkov, za kúpnu cenu 
podľa cenovej mapy mesta vo výške 81,32 Eur/m2 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
      Dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta na prevod resp. výmenu 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta v prospech žiadateľa je právne usporiadanie 
k dlhodobo užívanému pozemku z dôvodu posunutia hraníc pozemku pri výstavbe 
oplotenia, ako priľahlej plochy okolo stavby rodinného domu, ktorá je v jeho 
súkromnom vlastníctve.  
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XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku mesta“ 
a schválilo prenájom časti nehnuteľného majetku mesta v rozsahu cca 220 m2 z 
pozemku registra „C“ parc. č. 2392/8 o celkovej výmere 935 m2 ako ostatné plochy 
v katastrálnom území Šamorín vedený na LV  č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín 
pre žiadateľa: 

 
Marian Németh a manž. Michaela, bytom Hviezdoslavov 38 

 
pre účely realizácie detského ihriska s výškou nájmu 1,- €/rok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 22 VZN Mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) a zákona SNR č. 
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
 Dôvodom hodným osobitného zreteľa na prenájom časti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta v prospech žiadateľa je usporiadanie užívacieho vzťahu k časti 
priľahlého pozemku k bytovému domu, v ktorom je žiadateľ vlastníkom bytu 
a spoločných priestorov, pre účely vybudovania detského ihriska s prístupom detí 
celého bytového domu. 
 

 
XIV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011  
zrušilo uznesenie č. 29/2010/VIII. zo dňa 29.04.2010 na odpredaj pozemku v 
katastrálnom území Kraľovianky. 
 

 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011  

prerokovalo „Návrh na schválenie žiadateľa na  odpredaj pozemku formou priameho 
odpredaja“, vedený vo vlastníctve mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu 
v katastrálnom území Kraľovianky, za kúpnu cenu vo výške 65,- Eur/m2 a schválilo 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 14/16 o výmere 676 m2 ako 
ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na 
LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa: 

 
 Peter Lelkes, bytom Hrušovská 575/4 Mliečno, 931 01 Šamorín 
       
 formou priameho odpredaja ako výnimka  podľa § 9a odseku 1 písmena c/ zákona č. 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu schválenú uznesením 
MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- eur/m2. 
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XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011  

vzalo na vedomie informáciu o IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2011, ktorú 
vykonal primátor mesta v rámci svojich kompetencií. 

 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
   prednosta MsÚ        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Ing. Ladislav Kovács  ........................................ 
 
 
 
 
           Ladislav Czafik   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 
         Robert Keresztes     ........................................ 
 Mgr. Kristián Forgách 
         Angela Jágerová 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 15.12.2011  
čiastka 10/2011/ 

 


