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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 22/2013 

              Uznesenia prijaté dňa 06.06.2013 
 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
06.06.2013 zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, Ing. Ladislav 
Kovács a Ladislav Czafik. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

06.06.2013 schválilo predložený program rokovania. 
 
 

III. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
06.06.2013  prerokovalo Návrh mesta Šamorín  o  spolupráci s firmou OSP  
DANUBIUS DS s.r.o., so sídlom  Bratislavská 37, 931 01 Šamorín pri výstavbe 
nájomného bytového domu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šamorín, 
v nadväznosti na Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín č. 
21/2013/XVII. zo dňa 25. 04. 2013 a 
 

A) schválilo v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a s ust. § 32 písm. 
n) Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 (ďalej len 
„VZN“)  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č.  3/2013 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v zabezpečení vhodného bývania pre obyvateľov mesta,  nájomnú 
zmluvu na prenájom majetku mesta Šamorín, a to pozemkov: 
parc. č. 10/1 o výmere 1 186 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č. 10/2 o výmere      29 m2 ako zastavané plochy a nádvoria  
parc. č. 10/3 o výmere    251 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.   3/8 o výmere    286 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.   3/9 o výmere 1 029 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
a časť pozemku parc. č. 20/1 o výmere 4 961 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, ktoré sú zapísané na LV č. 870  
v Katastrálnom úrade v Dunajskej Strede pre nájomcu  
 
OSP DANUBIUS DS s r.o.,  
so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín  
 
s výškou nájomného 1,- €/rok za účelom výstavby nájomného bytového 
domu na Kasárenskej ulici v Šamoríne.        
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B) poverilo  
1) primátora mesta uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom OSP 

DANUBUIS DS s.r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín  
2)  prednostu MsÚ   zverejnením vyššie uvedenej Nájomnej  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.  
Termín :     ihneď po podpise zmluvy  
 Zodpovedný :   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
 IV. 
 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
06.06.2013  prerokovalo Návrh mesta Šamorín  o  spolupráci s firmou OSP  
DANUBIUS DS s.r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01  Šamorín pri výstavbe 
nájomného bytového domu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šamorín a 

1)  schválilo 
a)  Zmluvu č. 2/2013/BKZ o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou 

OSP DANUBIUS DS s r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 
Šamorín (nájomný bytový dom) 

b) Zmluvu č. 3/2013/INFR o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou 
OSP DANUBIUS DS s r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 
Šamorín (infraštruktúra) 

2) poverilo  
a) primátora mesta uzatvorením zmlúv  o budúcej kúpnej zmluve č. 

2/2013/BKZ a č. 3/2013 INFR 
b) prednostu MsÚ zverejnením vyššie uvedených Zmlúv 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.  
Termín :     ihneď po podpise zmlúv 
Zodpovedný :   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ  

 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : PaedDr. Gábor Veres  ........................................ 
 
 
    PhDr. László Végh   ........................................ 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Ing. Imrich Tóth      ........................................ 
 Ing. Ladislav Kovács 
        Ladislav Czafik 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 06.06.2013  
čiastka 22/2013/III. 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
06.06.2013  prerokovalo Návrh mesta Šamorín  o  spolupráci s firmou OSP  
DANUBIUS DS s.r.o., so sídlom  Bratislavská 37, 931 01 Šamorín pri výstavbe 
nájomného bytového domu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šamorín, 
v nadväznosti na Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín č. 
21/2013/XVII. zo dňa 25. 04. 2013 a 
 

B) schválilo v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a s ust. § 32 písm. 
n) Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 (ďalej len 
„VZN“)  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č.  3/2013 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v zabezpečení vhodného bývania pre obyvateľov mesta,  nájomnú 
zmluvu na prenájom majetku mesta Šamorín, a to pozemkov: 
parc. č. 10/1 o výmere 1 186 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č. 10/2 o výmere      29 m2 ako zastavané plochy a nádvoria  
parc. č. 10/3 o výmere    251 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.   3/8 o výmere    286 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.   3/9 o výmere 1 029 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
a časť pozemku parc. č. 20/1 o výmere 4 961 m2 ako zastavané plochy 
a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, ktoré sú zapísané na LV č. 870  
v Katastrálnom úrade v Dunajskej Strede pre nájomcu  
 
OSP DANUBIUS DS s r.o.,  
so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín  
 
s výškou nájomného 1,- €/rok za účelom výstavby nájomného bytového 
domu na Kasárenskej ulici v Šamoríne.        
 
 
               ./. 
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B) poverilo  
1) primátora mesta uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom OSP 

DANUBUIS DS s.r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín  
2)  prednostu MsÚ   zverejnením vyššie uvedenej Nájomnej  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.  
Termín :     ihneď po podpise zmluvy  
 Zodpovedný :   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
V Šamoríne, __.06.2013 
 
 
 
 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 06.06.2013  
čiastka 22/2013/IV. 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
06.06.2013  prerokovalo Návrh mesta Šamorín  o  spolupráci s firmou OSP  
DANUBIUS DS s.r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01  Šamorín pri výstavbe 
nájomného bytového domu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šamorín a 

1)  schválilo 
a)  Zmluvu č. 2/2013/BKZ o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou OSP 

DANUBIUS DS s r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín 
(nájomný bytový dom) 

b) Zmluvu č. 3/2013/INFR o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou OSP 
    DANUBIUS DS s r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín 

(infraštruktúra) 
2)  poverilo  

a) primátora mesta uzatvorením zmlúv  o budúcej kúpnej zmluve č. 
2/2013/BKZ a č. 3/2013 INFR 

b) prednostu MsÚ zverejnením vyššie uvedených Zmlúv 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.  
Termín :     ihneď po podpise zmlúv 
Zodpovedný :   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ  

 
 
 
V Šamoríne, __.06.2013 
 
 
          Gabriel Bárdos 
          primátor mesta 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková         


