
 

Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne, čiastka 17/2012 

Uznesenia prijaté dňa 29.11.2012 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Czafik, Mgr. Kristián Forgách a Angela 
Jágerová. 

 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 

schválilo predložený program rokovania nasledovnými doplneniami v bode Rôzne: 
- Informácia primátora mesta o vykonaní III. zmeny rozpočtu mesta na rok 

2012 
- Informácia poslanca Fónoda o plánovanom podujatí 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2012 a 
a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2012 v predloženom 

rozsahu 
b) uložilo MsÚ vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2012 vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke 
mesta. 
Termín:     do 10.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
IV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 
prerokovalo Návrh vo veci prevodu nehnuteľného majetku mesta a schválilo 
prevod nehnuteľného majetku mesta, a to geometrickým plánom vytvoreného 
pozemku registra „C“ parc. č. 1486/5 o výmere 488 m2 ako zastavaná plocha 
v katastrálnom území Šamorín 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. pre žiadateľa:  

 
JUDr. Durdík Rudolf, Pomlejská cesta 25, 931 01 Šamorín 

 
za kúpnu cenu stanovenú vo výške  68,- € za 1 m2. 
 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod novovytvoreného 
pozemku v súlade s podmienkami § 17 VZN v prospech žiadateľa je skutočnosť, že 
vlastníkom susedných nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 1486/4 
a 1492/5, na ktorých sa realizuje stavba je žiadateľ. Poloha záujmového pozemku je 
taká, že prístup tretej osoby by nebol možný. 



 

V. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012  
prerokovalo Návrh na schválenie nakladania s nehnuteľnosťou, a to: 

- prevod majetku mesta  podľa § 9a ods. 8 písm. b)  
- prenájom majetku mesta podľa ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Z.z.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
a   schválilo  
 A) prevod majetku mesta  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre účely  
majetkoprávneho usporiadania pozemkov v oplotenom areáli Reformovanej cirkvi, 
a to nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín - pozemkov registra v  „C“: 

- parc. č. 2083/2 o výmere 24 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedenú 
na LV č. 870 

- parc. č. 2084/1 o výmere 34 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
evidovanú na LV č. 3422 ako pozemok registra „E“ parc. č. 736/306 
o výmere 34 m2 ako ostatné plochy 

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,18 €/m2  
B) prenájom majetku mesta v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 

Zb. 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 1207m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870 
- parc.č. 2083/1 o výmere 17m2 ako zastavané plochy  vedený na LV č. 870 

pre žiadateľa: 
 
 Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku 
 so sídlom Cintorínska 16, 931 01 Šamorín 
s výškou nájmu 1,- €/rok. 
 

VI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012  
prerokovalo Návrh na schválenie nakladania s nehnuteľnosťou – prevod majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo 
prevod nehnuteľného majetku mesta, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ 
ako parc. č. 2823/2 o výmere 6 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 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. bytom Požiarnická 1695/21, 931 01 Šamorín 
 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,18 €/m2. 
 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
dodatočné majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery, 
resp. spôsobu využitia v súlade s podmienkami § 17 VZN mesta Šamorín. 



 

VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012  
prerokovalo Návrh  mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku 
pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom 
bytovým domom,  a to pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 
m2 ako zastavaná plocha a nádvorie  vedenú v podielovom spoluvlastníctve mesta 
Šamorín na LV č. 3904 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 388 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v podiele 8069/100000-
in v k. ú. Šamorín, vedenú 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: 
 
 Roman Pupák bytom Inovecká 34, 949 01 Nitra 

 Vanda Mokrá bytom Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava 
 
formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 písmena a) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa osobitného 
predpisu 
 
za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2. 
 
 

VIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie Zmluvy o nájme nehnuteľností a 

a) schválilo   Zmluvu  o nájme nehnuteľností s nasledovnou zmenou v texte: 
 Čl. VI., ods. 2 s predchádzajúcim odporúčaním dozornej rady spoločnosti 

MP BH 
uzatvorenú v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, medzi 
zmluvnými stranami: 

 
-  Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01  Šamorín 
-  MPBH Šamorín, s.r.o., Školská 37, 931 01  Šamorín 
 

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejnením tejto  zmluvy  po jej  
podpise  na internetovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

 
 
 
 
 



 

IX. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 
prerokovalo návrh na schválenie Dodatku č. 8, k nájomnej zmluve o nájme 
zariadení energetického hospodárstva, kotolne K1, K2, K4 mesta Šamorín, a  
 

a) schválilo Dodatok č. 8, k nájomnej zmluve o nájme zariadení 
energetického hospodárstva, kotolne K1, K2, K4 mesta Šamorín, uzavretú  
podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 
-  Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01  Šamorín 
-  MPBH Šamorín, s.r.o., Školská 37, 931 01  Šamorín 

 
b) poverilo prednostu mestského úradu zverejnením tohto dodatku po jeho 

podpise  na  internetovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

 
 
X. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 
prerokovalo Návrh na uzavretie „Dohody o užívaní plynárenského zariadenia“ 
v súvislosti s výstavbou nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici v Šamoríne 
– 20 b. j. so spoločnosťou SPP – Distribúcia a.s. a  
 

a) schválilo uzavretie dohody o užívaní plynárenského zariadenia so 
spoločnosťou  

 
      SPP – Distribúcia a.s.  
      so sídlom Mlynské Nivy č.44/c, 825 11 Bratislava 

 
v súvislosti s výstavbou nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici 
v Šamoríne na rozsah predmetu: plynová prípojka k bytovému domu. 

 
b) poverilo prednostu MsÚ zverejnením tejto dohody po jej podpise na 

internetovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 

prerokovalo Návrh prijatie investičného úveru na financovanie výstavby „Okružnej 
križovatky Veterná – Gazdovský rad“ v rámci rozvojového programu mesta na rok 
2012 a 

 
a) schválilo  

1) prijatie investičného úveru na financovanie výstavby „Okružnej 
križovatky Veterná – Gazdovský rad“ vo výške 100.000,- € 
(jedenstotisíc Eur) od VÚB banka, a.s. 

2) na zabezpečenie úveru vystaviť blankozmenku mestom Šamorín 
spolu s dohodou o vyplňovacom práce k blankozmenke. 

 
b) poverilo primátora mesta podpísaním úverovej zmluvy na investičný úver 

medzi mestom Šamorín a VÚB banka, a.s. 
 

c) poverilo prednostu MsÚ zverejnením tejto zmluvy po jej podpise na 
internetovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012 

vypočulo informáciu primátora mesta (podanú aj písomne) o vykonaní III. zmene 
rozpočtu mesta na rok 2012, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : PhDr. László Végh   ....................................... 
 
 
 
  
     Csaba Orosz   ....................................... 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Ladislav Czafik      ....................................... 
 Mgr. Kristián Forgách  
 Angela Jágerová 


