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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne, čiastka 18/2012 
Uznesenia prijaté dňa 13.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, Ing. arch. Szilárd Fónod a Prof. Ing. 
Pavel Élesztős, CSc. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými  doplneniami v bode 
Rôzne: 

- Postrehy k Programu rozvoja bývania mesta Šamorín 
- Poďakovanie za účasť na podujatí. 
- Návrh na schválenie použitia 5 %-nej rezervy bežných výdavkov rozpočtu 

mesta 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora mesta 
od posledného podania informácie o činnosti. 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 

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

25/X./B); 12/VI./b); 13/XV./2); 13/XVI./2); 15/IV./B); 15/V./D); 15/VI./3); 
15/IX./B; 15/XI./B); 15/XII./b); 15/XIII./B); 15/XVII./b); 15/XVIII.; 16/IV./b); 
16/VI./B); 16/VIII./B); 16/X./B); 16/XIV./b); 16/XVI./b) 

C) konštatovalo, že  
a) priebežne sa plnia uznesenia číslo: 

 18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 6/XVII./b); 
11/VI./D/1); 13/X./B)/1; 13/X./B)/2); 13/XI./B); 13/XII./b); 15/XX./b)/1 
a 2; 16/XV./b);  

b)   nesplnili sa – stratili platnosť uznesenia číslo: 
14/V./b); 14/VI./b) 

c) nesplnili sa – uznesenia boli zrušené MsZ 
 15/X./B); 15/XIV./B);  
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V. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2012 
prerokovalo Návrh VZN mesta Šamorín č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2009 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach a 
 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2009 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach 
v predloženom znení 

 
b) uložilo prednostovi Mestského úradu zverejniť  schválené VZN mesta 

Šamorín č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 
o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach na úradnej tabuli 
mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 

 
 
VI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
prerokovalo Návrh VZN mesta Šamorín č. 9/2012 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 
trhovisko a pre príležitostné trhy a 
 

a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2012 o 
podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na trhových 
miestach a  ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a pre 
príležitostné trhy v predloženom znení 

 
b) uložilo  prednostovi Mestského úradu zverejniť  schválené VZN mesta 

Šamorín č. 9/2012 o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania 
služieb na trhových miestach a  ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 
trhovisko a pre príležitostné trhy na úradnej tabuli mesta Šamorín a na 
internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení.       
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 
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VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
prerokovalo Návrh VZN mesta Šamorín č.10/2012 o miestnych daniach a 
 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č.10/2012 o miestnych daniach so zmenou v 
§ 10 ods. 6 za poslednou vetou vložiť novú vetu:  Správca dane poskytne 
úľavu na dani za psa vo výške 100 % ročnej sadzby dane za 
adoptovaného psa z odchytovej stanice pri MsP v Šamoríne v trvaní 
dvoch rokov odo dňa jeho nadobudnutia. 

 
b) uložilo  prednostovi Mestského úradu zverejniť  schválené VZN mesta 

Šamorín č.10/2012 o miestnych daniach na úradnej tabuli mesta Šamorín 
a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 

 
 
VIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
prerokovalo Návrh VZN č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a 
 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta so 
zmenou v čl. 1 bod 3 - III. pásmo doplniť mestská časť Čilistov. 

 
b) uložilo  prednostovi Mestského úradu zverejniť  schválené VZN mesta 

Šamorín č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta na úradnej tabuli 
mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák.  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 
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IX. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  
prerokovalo Návrh VZN Mesta Šamorín č. 12/2012, ktorým sa určujú príspevky na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín a 
 

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 12/2012, ktorým sa určujú príspevky na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín s nasledovnými zmenami: 

 v § 7 bod 5 ods. d) sa mení suma na 0,12 Eura/deň 
 v § 7 bod 6 ods. c) sa mení suma na 0,12 Eura/deň 
 
b) uložilo prednostovi MsÚ zverejniť schválené VZN Mesta Šamorín 

č.12/2012, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín na úradnej tabuli mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta 
v súlade s § 6 ods. 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 

 
 
X. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  
prerokovalo Návrh VZN Mesta Šamorín č. 13/2012, ktorým sa  určuje miesto a čas 
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a 
 

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 13/2012, ktorým sa určuje miesto a čas 
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín s nasledovnými zmenami: 

 v § 4 posledná veta znie: čas zápisu: v pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 
hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 v § 5 posledná veta znie: čas zápisu: v pracovných dňoch od 10.00 do 
18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. 

 
b) uložilo prednostovi MsÚ zverejniť schválené VZN Mesta Šamorín 

č.13/2012,  ktorým sa  určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín na úradnej tabuli mesta Šamorín a na internetovej stránke 
mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 
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XI. 
  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
prerokovalo Návrh VZN č. 14/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a 
 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 14/2012 o miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení 

 
b) uložilo  prednostovi MsÚ  zverejniť  schválené VZN č. 14/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úradnej tabuli 
mesta Šamorín a na internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 

 
 

 XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 

prerokovalo Návrh VZN č. 15/2012, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín 
č. 1/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín a 

 
a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 15/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Šamorín č. 1/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve 
mesta Šamorín v predloženom znení 

 
b) uložilo  prednostovi MsÚ zverejniť  schválené VZN č. 15/2012, ktorým sa  

mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 1/2011 o podmienkach prenajímania 
bytov vo vlastníctve mesta Šamorín na úradnej tabuli mesta Šamorín a na 
internetovej stránke mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 
Termín:     do 17.12.2012 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta 
úradu 
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XIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  
prerokovalo Návrh na   udelenie súhlasu k postúpeniu práv a povinností 
vyplývajúcich spoločnosti ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s. zo Zmluvy a zo 
závislých Zmlúv na spoločnosť ISTRO Holding a.s. bez zmeny ich obsahu a lehôt ich 
plnenia a  
 
 a) schválilo udelenie súhlasu k postúpeniu práv a povinností vyplývajúcich 
spoločnosti ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s. zo Zmluvy a zo závislých Zmlúv na 
spoločnosť ISTRO Holding a.s. podľa predloženej štruktúry formou podpísania 
predložených dodatkov: 
 

1) Dodatok č. 1 k  Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemku pod 
Bioplynovou stanicou zo dňa 13.03.2012, ktorým sa zmluvné strany dohodli 
na zmene v osobe budúceho kupujúceho 

2) Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti s právom stavby Lesoparku zo 
dňa 01.06.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2012, ktorým sa zmluvné 
strany dohodli na zmene v osobe nájomcu  

3) Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločnom postupe pri realizácii projektu športovo – 
rekreačného areálu  v Meste Šamorín zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č. 1 
zo dňa 13.03.2012, ktorým sa zmluvné strany dohodli na zmene v osobe 
Investora 

4) Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 
Hipoarénou zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2012, 
ktorým zmluvné strany sa dohodli na zmene v osobe budúceho kupujúceho 

5) Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na Novovyčlenenú 
parcelu zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2012, ktorým sa 
zmluvné strany dohodli na zmene v osobe budúceho kupujúceho 

6) Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 
Atletickým areálom zo dňa 01.06.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
13.03.2012, ktorým sa zmluvné strany dohodli na zmene v osobe budúceho 
kupujúceho 
 
b)   poverilo primátora mesta podpísaním uvedených dodatkov s tým, aby 

všetky sporné aj právne záležitosti riešili slovenské súdy. Táto podmienka má 
byť zapracovaná do jednotlivých dodatkov. 

 
c) poverilo prednostu MsÚ zverejnením týchto dodatkov po ich 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. 
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XIV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  
prerokovalo Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín 
k pozemkom registra „C“ parc. č. 2143/1 o výmere 529 m2 ako ostatná plocha a parc. 
č. 2143/2 o výmere 22 m2 v katastrálnom území Šamorín zapísanej v časti „C“ listu 
vlastníctva č. 13 vo vlastníctve MULTITECH s.r.o. so sídlom Veterná č. 1, 931 01 
Šamorín a schválilo výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín 
k pozemkom registra „C“ parc. č. 2143/1 o výmere 529 m2 ako ostatná plocha a parc. 
č. 2143/2 o výmere 22 m2 v katastrálnom území Šamorín  zapísaný na LV č. 13  vo 
výlučnom vlastníctve MULTITECH s.r.o. so sídlom Veterná 1, 931 01 Šamorín. 

 
XV. 

 Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru 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   
 

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to pozemku registra „E“ ako parc. č. 842/4 o výmere 12 m2 ako ostatná 
plocha  v katastrálnom území Šamorín vedený príslušným Katastrálnym 
úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 3422 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) zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného 
v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 32,53 €/m2. 

 
 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery, resp. 
spôsobu využitia v súlade s podmienkami § 17 VZN mesta Šamorín pre žiadateľa:  

 
 ZOKY a.s. so sídlom Mliečno 412, 931 01 Šamorín 

 
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 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  

prerokovalo poslanecký návrh na udelenie Ceny mesta Šamorín Lajosovi 
Böröndimu - vydavateľovi, spisovateľovi a tlačovému referentu MsÚ 
Mosonmagyaróvár a udelilo Cenu mesta Šamorín Lajosovi Böröndimu za rozvoj 
cezhraničných a medzimestských kultúrnych stykov, za významné výsledky v oblasti 
umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a za príkladnú propagáciu 
mesta Šamorín. 
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XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  

prerokovalo poslanecký návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Šamorín 
Pálovi Stipkovitsovi, primátorovi mesta  Mosonmagyaróvár na dôchodku a udelilo 
Čestné občianstvo mesta Šamorín Pálovi Stipkovitsovi za obzvlášť významnú 
činnosti pri rozvoji a zveľaďovaní družobných stykov medzi mestami Šamorín a 
Mosonmagyaróvár a za jeho záslužnú prácu v prospech rozvoja maďarsko-
slovenských vzťahov na Odbornom referáte pre zahraničné a národno-politické 
vzťahy Úradu vlády Maďarskej republiky. 

 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  po 

prerokovaní predmetného návrhu v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov schválilo uvoľnenie, resp. použitie 5 %-nej rezervy 
bežných výdavkov rozpočtu mesta (okrem zadržanej 5 %-nej rozpočtovej rezervy z 
bežných transferov pre telovýchovu, šport a mládež, pre kultúru a cirkev, školy a 
školské zariadenia na rok 2012) na zabezpečenie základných úloh a plynulého 
chodu mesta. 

 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012  

vypočulo návrh poslanca Prof. Ing. Pavla Élesztősa, CSc. o novelizácii materiálu 
Program rozvoja bývania mesta Šamorín a poverilo prednostu MsÚ, aby predmetný 
materiál bol prepracovaný a prerokovaný s odborníkmi daných oblastí a v odborných 
komisiách MsZ. 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
Termín:    rok 2013 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Gabriel Bárdos 
  prednosta MsÚ       primátor mesta 
 
 
 

O v e r o v a t e l i a :  Ing. Ladislav Kovács ........................................ 
 
 
     Csaba Orosz   ........................................ 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 

Jozef Nagy              ..................................................... 
Ing. arch. Szilárd Fónod  
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. 


