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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 15/2012 

              Uznesenia prijaté dňa 23.08.2012 
   
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Robert Keresztes, Ing. Ladislav Kovács, 
Koppány Kovács. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
za programovým bodom 17 sa doplnia nové body 
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2012 
19. Návrh: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 

2012 
a ostatné pôvodné programové body 18 – 20 sa prečíslujú. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo "Kontrolu plnenia uznesení" a 
A) vzalo na vedomie predloženú správu   
 
B) schválilo splnenie uznesení číslo:  

6/IX./4);  12/IV./C/a); 12/IV./C/b); 12/IV./C/c); 13/VI./b); 13./IX./B); 
13/XIII./B); 14/III./B); 14/IV./B); 14/XI./b); 14/XII./B)/1); 14/XII./B)/2); 
14/XII./C); 14/XV./b). 
 

C) konštatovalo, že  
 

a) priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
 18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 6/XVII./b); 

11/VI./D/1); 12/VI./b); 13/X./B)/1); 13/X./B)/2); 13/XI./B); 13/XII./b); 
13/XV./2); 13/XVI./2);  

 
b) nesplnili sa uznesenia číslo: 

14/V./b); 14/VI./b) 
 
z dôvodu pozastavenia ich výkonu primátorom mesta 

D) vzalo na vedomie informáciu o pozastavení výkonu uznesení č. 14/V./b) 
a 14/VI./b) schválených dňa 21.06.2012. 
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2012 a 
 
A) schválilo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2012 v predloženom 

rozsahu 
 
B) uložilo Mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2012 

vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 
Termín:    do  07.09.2012 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  23.08.2012 

prerokovalo  Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012 a 
 
A) odporučilo v prípade časového nesúladu medzi bežnými príjmami 

a bežnými výdavkami použiť finančné prostriedky z rezervného fondu 
mesta 

 
B) poverilo primátora mesta uskutočnením prieskumu trhu medzi bankami a 

vybraním najlepšej ponuky k podmienkam prípadného poskytnutia úveru 
na financovanie investičných akcií (Okružná križovatka na Veternej ul.) 

 
C) schválilo   
 

1) prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti 
v plánovanej výške 

 
2) materiál v predloženom rozsahu 
 

D) uložilo Mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
Termín:    do  7.9.2012 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012   
 
1) prerokovalo Správu nezávislého audítora   
 

a) o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2011 s 
 konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2011 v zmysle zákona č. 
540/2007 Z. z. §23 ods. 5  

 
b) o audite konsolidovanej účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za 

rok 2011 pre štatutárny orgán a poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Šamorín 

 
a vzalo na vedomie správy audítora v predloženom rozsahu. 
 

2) prerokovalo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta 
Šamorín za rok 2011 a konsolidovanú účtovnú závierku a schválilo  
Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín 
a konsolidovanú účtovnú závierku v predloženom rozsahu bez výhrad. 

  
3) uložilo Mestskému úradu Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného 

celku Mesta Šamorín za rok 2011 a konsolidovanú účtovnú závierku 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 
Termín:     do 12.9.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín 
k pozemku parc. č. 214/3 reg. „C“ o výmere 584 m2 v k. ú. Čilistov zapísaného na LV 
č. 1528 ako orná pôda vo vlastníctve  

 
Ing. František Tóth a Helena rod. Állóová,  
bytom Vodárenská 644/25,  931 01 Šamorín 

 
a schválilo výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín k pozemku 
parc. č. 214/3 reg. „C“ o výmere 584 m2 v k. ú. Čilistov zapísaného na LV č. 1528 ako 
orná pôda vo vlastníctve Ing. Františka Tótha a Heleny rod. Állóovej, obaja bytom 
Vodárenská 644/25, 931 01 Šamorín. 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva v prospech Mesta Šamorín 
k pozemku parc. č. 214/29 reg. „C“ o výmere 220 m2 v k. ú. Čilistov zapísaného na 
LV č. 1058 ako orná pôda vo vlastníctve  

 
Jozef Lindtner  a manž. Edit Lindtner rod. Nagyová,  
bytom Lipová ulica 41/10, 931 01 Šamorín – Čilistov  

 
a schválilo výmaz ťarchy predkupného práva v prospech Mesta Šamorín k pozemku 
parc. č. 214/29 reg. „C“ o výmere 220 m2 v k. ú. Čilistov zapísaného na LV č.1058 
ako orná pôda vo vlastníctve Jozefa Lindtnera  a manž. Edit Lindtner rod. Nagyovej,  
obaja bytom Lipová ulica 41/10, 931 01 Šamorín – Čilistov. 

 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo predložený Návrh zámeru mesta vo veci prevodu nehnuteľného 
majetku mesta a 

 
A)  schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 

a to pozemku registra „C“ parc. č. 68/2 o celkovej výmere 193 m2 ako orná 
pôda 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 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 pre žiadateľa:  

 
 Andrea Budošová, bytom Bučuháza 23, 931 01 Šamorín 

 
 za kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 (celková cena za 193 m2  12.545,- €). 
 
B) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

najmenej 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. 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo predložený návrh zámeru mesta vo veci prevodu nehnuteľného majetku 
mesta a 

A) schválilo zámer Mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to časti pozemku registra „C“ v rozsahu cca 5 m2 ako parc. č. 2823 
o celkovej výmere 2264 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Šamorín vedený príslušným Katastrálnym úradom 
v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 939 vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 
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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 
pre žiadateľa:  

 
 Mgr. Peter Vass a manž. Anna 
 bytom Požiarnická 1695/21, 931 01 Šamorín 
 
za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2 

 
B)  poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

najmenej 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. 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012  

prerokovalo predložený Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva 
k nehnuteľnostiam – pozemkom registra „C“ parc. č. 1106 o výmere 372 m2 ako 
záhrada a parc. č. 1107 o výmere 18 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici a 

 
A) schválilo zámer  Mesta Šamorín na prevod nájomného práva na prenájom 

nehnuteľností  –  pozemkov registra „C“ parc. č. 1106 o výmere 372 m2 
ako záhrada a parc. č. 1107 o výmere 18 m2 ako zastavané plochy a 
nádvoria v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov podľa § 22 VZN Mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní 
s majetkom mesta v súlade s § 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 žiadateľky: 

 
Edina  Kovács, bytom Veterná 12, 931 01 Šamorín  
Lívia Kovács, bytom Pomlejská 82, 931 01 Šamorín  

 
s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 8/2011/XV. 
zo dňa 15.11.2011 
 

B) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
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XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na schválenie prenájmu nebytového priestoru – 
garáže v areáli bývalého Plemenárskeho podniku, na pozemku parc. č. 11/2 
o výmere 153 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Šamorín 
vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín a 

a)  schválilo zámer mesta Šamorín na prenájom nebytového priestoru – 
garáže v areáli bývalého Plemenárskeho podniku, na pozemku registra „C“  
parc. č. 11/2 o výmere 153 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
v katastrálnom území Šamorín vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín pre žiadateľa: 

 
 MEVAX s.r.o.  
 so sídlom Gunduličova 1, 811 05 Bratislava  
 

pre účely využitia priestorov na skladovanie materiálu a zásob:  
- na dobu neurčitú s okamžitou výpoveďou v prípade potreby zo strany 

prenajímateľa  
- s výškou nájmu 265,25 €/mesiac 

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 

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh zámeru mesta vo veci prenájmu časti  nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu verejného záujmu 

A) schválilo zámer mesta Šamorín na prenájom časti  nehnuteľného majetku 
mesta v rozsahu cca 20 m2 z pozemku registra „C“ parc. č. 2730/1 
o celkovej výmere 2883 m2 ako ostatné plochy v katastrálnom území 
Šamorín vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľku: 

 
 Marianna Nagyová, bytom Školská 989/19, 931 01  Šamorín 
 
pre účely umiestnenia prefabrikovanej garáže s výškou nájmu 49,79 €/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 

B) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
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XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012  

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod majetku mesta podľa § 16 a zámer 
dočasného užívania majetku mesta podľa § 22 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom mesta a prenájom v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. b) a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Z. z.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a 

 
A) schválilo zámer  
 

a) na prevod majetku mesta  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pre účely  majetkoprávneho usporiadania pozemkov 
v oplotenom areáli Reformovanej cirkvi a to nehnuteľnosť 
v katastrálnom území Šamorín - pozemkov registra v  „C“ :  
parc. č. 2083/2 o výmere 24 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
vedené na LV č. 870 
za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2  
 

b) na prenájom majetku mesta v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časti 
verejného priestranstva  pre účely využitia cirkvou organizovaných 
kultúrnych podujatí v katastrálnom území Šamorín, častí pozemkov 
registra „C“: 
parc. č. 1934/3 o výmere 1207 m2 ako ostatné plochy vedená na LV 
č. 870 
parc. č. 2083/1 o výmere 17m2 ako zastavané plochy  vedená na LV 
č. 870 
s výškou nájmu 1,- €/rok pre žiadateľa: 
 

  Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku 
  so sídlom Cintorínska 16, 931 01 Šamorín 
 

za podmienok uvedených vyššie v odporúčaniach dotknutých 
komisiách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 
 

B) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) a ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy  o zriadení vecného 
bremena“ a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou inžinierskej stavby s názvom „Šamorín, ul. Podzáhradná – VNk, TD, DT, 
NNk, ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy 
vrátane stožiarov, transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok. 
Na základe podanej žiadosti ZSE, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava predkladáme 
na schválenie - Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín, a to v katastrálnom území Šamorín zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 870 ako pozemok registra „C“ 

parc. č. 2388/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7135 m2 
medzi zmluvnými stranami:  
 

  Mesto Šamorín                                   - ako povinná osoba 
  ZSE Distribúcia, a.s.    - ako oprávnená osoba 
  Čulenova č. 6 
  816 47 Bratislava                               

 
bezodplatne, na dobu neurčitú. 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo „Koncepciu preventívnej činnosti MsP Šamorín na II. polrok 2012“ 
a vzalo na vedomie predloženú správu. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo „Návrh na schválenie Dohody o spolupráci na projekte v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, ktorú 

 
a) schválilo v predloženom rozsahu 
 
b) poverilo primátora mesta podpísaním predmetnej dohody 
 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh mesta na spoluprácu s firmou EPC ENERGY s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín spolu s predloženými návrhmi zmlúv o spolupráci 
pri modernizácii vykurovacieho systému potrebnými a súvisiacimi  prestavbami 
objektu Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne na Kláštornej ulici č. 4: 

- Zmluva o spolupráci pri vybudovaní a riadení technológie na dodávku tepla 
- Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
- Zmluva o koncesii na služby dodávky tepla do verejných škôl 
- Zmluva o dodávke a odbere tepla 

a poverilo primátora mesta rokovaním o obsahu uvedených zmlúv a následne ich 
podpísaním. 
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XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 
2012, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 

prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 
2012 a 

 
a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 

2012 v predloženom rozsahu  
 
b) poverilo hlavného kontrolóra mesta:  

 
1) vykonaním kontrolnej činnosti v zmysle predloženého plánu. 

Termín:   II. polrok 2012 
Zodpovedný:  Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

 
2) pravidelne kontrolovať predložené materiály na zasadnutia MsZ 

a včas uviesť svoje poznatky a pripomienky. 
Termín:   zasadnutia MsZ 
Zodpovedný:  Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

 
 
 XXI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 
prerokovalo požiadavku komisie kultúry a cirkví na zvýšenie dotácie z rozpočtu 
mesta pre oblasť kultúry na rok 2012 o sumu 5.000,- € a schválilo navýšenie dotácie 
a nasledovné prerozdelenie tejto čiastky: 

ZO CSEMADOK Šamorín  4.000,- € 
AT HOME GALLERY  1.000,- €. 

 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :   František Pethő  ............................. 
 
 
      Ágnes Óváry   ............................. 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
        Robert Keresztes      ............................. 
        Koppány Kovács 
 Ing. Ladislav Kovács 


