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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 26/2010 

              Uznesenia prijaté dňa 04.02.2010 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, Ing. Erzsébet Pogány, Csaba 
Kiss. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
1) stiahnuť z rokovania 18. bod programu 
2) za 11. bodom programu doplniť prerokovať nové materiály:  

- Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2260 
v k. ú. Šamorín (COOP Jednota SD) 

- Návrh na schválenie uzatvorenia 
a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom 

realizácie stavby elektroenergetických zariadení v súvislosti so 
stavbou Obytný park Pomlé Šamorín 47 RD, TS, VN a NN rozvody 

b) Zmluvy o zriadení vecného bremena po kolaudácii stavby 
elektroenergetických zariadení v súvislosti so stavbou Obytný park 
Pomlé Šamorín 47 RD, TS, VN a NN rozvody 

 
3) v bode rôzne prerokovať: 

- Informácia o stave pohľadávok Združenia obcí Horného Žitného 
Ostrova (ZOHŽO) 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

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

5/XIII./b); 21/XX./b); 21/XXI./b; 21/XXII./b); 21/XXIV./b); 21/XXV./b); 
24/V./b); 24/VI./b); 24/VII./b); 25/IV./b); 25/V./b); 25/VI./b); 25/VII./b); 
25/VIII./b); 25/IX./b); 25/X./b); 25/XII./c/2); 
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C) konštatovalo, že  
1) priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
    18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 6/XV./c); 9/XXIII./b/3);    

24/XVII./b); 25/XII./c/1);  
 
2) uznesenie 25/XV. nebolo splnené, termín plnenia sa predĺži do 

najbližšieho zasadnutia MsZ 
 
D) v nadväznosti na uznesenie č. 24/XVII./b) uložilo MsÚ vypísať nové kolo 

verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v MsKS do 
19.02.2010. 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

vzalo na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
Šamorín za rok 2009“. 

 
 
VI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
prerokovalo „Účtovnú závierku, výročnú správu a záverečný účet mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácií za rok 2009“ a 
 

A) konštatovalo, že čerpanie bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu 
finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009 pri 
dodržaní zákona o účtovníctve, príkazu primátora na prekonanie 
hospodárskej krízy a zásad rozpočtových pravidiel. 

 
B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu: 

   
1. účtovnú závierku mesta sumárne za rok 2009, v tom: 

a) celkový stav majetku mesta    24.700.502,- € 
           z toho krytý vlastným imaním vo výške   18.218.533,- € 
           záväzky vo výške          3.789.459,- € 
           časové rozlíšenie          2.692.510,- € 
b) a výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške     
        - 609.720,24 € 
c)  pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške 319.319,64 €, 
ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta 
a mestom riadených rozpočtových organizácii. 

 
2. Účtovný hospodársky výsledok (strata)   - 224.708,24 € 

 
3. Výročnú správu a záverečný účet mesta 

 
4. Účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácii za 

rok 2009 
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C)  uložilo 
 

1. mestskému úradu 
a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2009  

(strata vo výške - 322.501,65 €) a  účtovný hospodársky výsledok 
z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2009 (zisk vo výške 
97.793,41€) zúčtovať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

        Termín:    do 26.02.2010 
                          Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
b) v zmysle § 15, ods. 4, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových            

pravidlách rezervný fond mesta sa nedopĺňa.  
 

2. rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2009 
zúčtovať podľa  charakteru výsledku na účet 428. 

                          Termín:            do 26.02.2010 
                         Zodpovední:     riaditelia mestom riadených rozpočtových organizácií 
 

3. mestskému úradu účtovnú závierku mesta za rok 2009 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve   obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 

            Termín:   do 26.02.2010 
                              Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

uložilo 
 
1) MsÚ štvrťročné správy o plnení rozpočtu mesta doplniť priebežnými údajmi 

hospodárenia rozpočtových organizácií prehľadným spôsobom, aby MsZ 
dostalo viac informácií o výdavkoch a príjmoch týchto organizácií. 

           Termín:    štvrťročne po hodnotení hospodárenia 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
2) riaditeľom rozpočtových organizácií mesta k ročnej účtovnej uzávierke 

mesta pripraviť správu o činnosti a hospodárení organizácií. 
       Termín:   pri prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky 
       Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta 
Šamorín č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 10/2009 
o čistote mesta a ochrane verejného poriadku“ a 

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu, resp. s pripomienkami 

a doplneniami 
 
b) uložilo MsÚ zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 

1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 10/2009 o čistote 
mesta a ochrane verejného poriadku vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

      Termín:   do 09.02.2010 
      Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 
IX. 

 Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  
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,- €/m2 a schválilo 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 14/15 o výmere 666 m2 ako ostatná 
plocha v  katastrálnom území Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta 
Šamorín  na LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa:  

 
 Renáta Radnóti, František Csánó, Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín 
       
do vlastníctva v rovnakom podieli ½-iny formou priameho odpredaja za kúpnu cenu 
vo výške 65,- €/m2. 

 
 
X. 

     Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  
prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2899 
v k. ú. Šamorín“ o výmere 28 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie pod objektom 
garáže na Gútorskej ceste, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve mesta 
Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2899 o výmere 28 
m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Šamorín na Gútorskej 
ceste vedený na LV č. 870, pre účely majetkoprávneho usporiadania pre žiadateľa – 
dlhodobého užívateľa nehnuteľnosti: 

 
 Miroslav Mazáč, bytom Gútorská cesta 899/2, 931 01 Šamorín 
  
formou priameho odpredaja za kúpnu cenu vo výške 13,30 €/m2. 
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XI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  
prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja novovytvorenej nehnuteľnosti – 
pozemku parc. č. 2120/4 na Kováčskej ulici v k. ú. Šamorín“ o výmere 6 m2 ako 
zastavaná plocha a nádvorie vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta  
Šamorín a schválilo odpredaj novovytvorenej nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
2120/4 o výmere 6 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území 
Šamorín na Kováčskej ulici vedený na LV č. 870, pre účely majetkoprávneho 
usporiadania novostavby objektu „Polyfunkčného domu“ na pozemkoch parc. č. 2115 
a parc. č. 2116  pre žiadateľa:  

 
 Karol Peller, bytom Mliečno 461, 931 01 Šamorín 

  
formou priameho odpredaja za kúpnu cenu vo výške 94,93 €/m2. 

 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností“ – pozemku parc. č. 
986/6 o výmere 11 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parc. č. 986/5 o 
výmere 22 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. 986/2 o výmere 
169 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, vytvorených 
z EKN parc. č. 739/2 o výmere 269 m2 a z EKN parc. č. 772 vedených na LV č. 3422 
vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo prenájom nehnuteľností – 
pozemku parc. č. 986/6 o výmere 11 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, pozemku 
parc. č. 986/5 o výmere 22 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. 
986/2 o výmere 169 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území 
Šamorín, na ktorých sú umiestnené predajné a hygienické zariadenia Favorit Bufetu, 
pre žiadateľa 

 
Favorit Bufet – Ladislav Fehér, Bratislavská cesta, Šamorín 
 

na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou, s dohodnutou výškou nájmu 
2.700,- €/rok. 

 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  

prerokovalo „Návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemkov v oplotenom areáli 
ZŠ Mateja Belu na Kláštornej ulici v Šamoríne“ formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na 
odkúpenie pozemkov o celkovej výmere 1 572 m2 a bez právneho dôvodu vyplatenie 
nájomného za obdobie posledných troch rokov a schválilo 

a) odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v areáli ZŠ Mateja Belu na 
Kláštornej ulici v Šamoríne z dôvodu usporiadania právnych vzťahov 
z neoprávneného užívania  pozemkov, a to: 

- parc  č. 2589/12 o výmere 365 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/13 o výmere 662 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/14 o výmere 496 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/15 o výmere   24 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2592/  7 o výmere   16 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2592/8 o výmere     9 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

vedených na LV č. 2579 Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 16,60 €/m2. 
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b) bez právneho dôvodu vyplatenie nájomného za posledné tri roky za 
nehnuteľnosti:  

- parc. č. 2589/12 o výmere 365 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/13 o výmere 662 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/14 o výmere 496 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/15 o výmere   24 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2592/  7 o výmere   16 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2592/  8 o výmere     9 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

vedených na LV č. 2579 vo výške 0,06 €/m2/mesiac, v celkovej sume 3.395,52 €. 
 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
2260“ o výmere 2.012 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie pod objektom 
obchodného domu so s. č. 820, vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve mesta 
Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2260 o výmere 2012 
m2  ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Šamorín na Hlavnej ulici 
vedený na LV č. 870, pre účely majetko-právneho vysporiadania vlastníckeho vzťahu 
k pozemku pre žiadateľa – dlhodobého užívateľa nehnuteľnosti: 

 
COOP Jednota Dunajská Streda, SD, Korzo Bélu Bartóka 790,  
929 01  Dunajská Streda 

 
formou priameho odpredaja za kúpnu cenu vo výške 23,- €/m2. 

 
 
XV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena “ a schválilo 
 
 A) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“: 
 v súvislosti s realizáciou  stavby  „Obytný park Pomlé Šamorín 47 RD“ pre  

potreby  výstavby elektroenergetických zariadení  cez nehnuteľnosti – 
pozemky: 
- parc. č. 906/2    o výmere         42 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 905/3    o výmere         16 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 907/33  o výmere         62 m2 ako orná pôda 
- parc. č. 1175/3  o výmere         88 m2 ako záhrada 
- parc. č. 861/2    o výmere  11.990 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 944/1    o výmere    2.895 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 
- parc. č. 1176/2  o výmere    6.935 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 
- parc. č. 1176/1  o výmere       619 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 

       v k. ú. Šamorín, vedených na LV č. 870 medzi zmluvnými stranami: 
 
Mesto Šamorín      – ako povinná osoba 
ZSE Distribúcia, a.s.  
Čulenova 6, 816 47 Bratislava    – ako  oprávnená osoba 
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B)  uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ z dôvodu umiestnenia 
elektroenergetických zariadení cez nehnuteľnosti – pozemky: 
- parc. č. 906/2    o výmere         42 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 905/3    o výmere         16 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 907/33  o výmere         62 m2 ako orná pôda 
- parc. č. 1175/3  o výmere         88 m2 ako záhrada 
- parc. č. 861/2    o výmere  11.990 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 944/1    o výmere    2.895 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 
- parc. č. 1176/2  o výmere    6.935 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 
- parc. č. 1176/1  o výmere       619 m2 ako zastavaná plocha a nádvoria 

po vyhotovení geometrického plánu na zameranie skutkového stavu stavby a 
po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 

 
 
XVI.  

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  
prerokovalo „Program rozvoja bývania mesta Šamorín“ a 
 

a) konštatovalo, že Program rozvoja bývania mesta Šamorín bol 
vypracovaný v súlade s Výnosom MVaRR SR zo dňa 07.12.2006 č. V – 
1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a Metodickým pokynom 
MVaRR SR č. 4/2006 zo dňa 19.05.2006 o programe rozvoja bývania obce 
a samosprávneho kraja a jeho dodatku č.1 

 
b) schválilo Program rozvoja bývania v predloženom rozsahu. 
 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo „Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 24/2009/XIII. zo dňa 29.10.2009“ 
a zrušilo Uznesenie MsZ č. 24/2009/XIII. zo dňa 29.10.2009. 
 
 

XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo 
a) výstavbu nájomného bytu „Bytový dom s 20 b.j.“ Kasárenská ul., Šamorín 
b) spôsob financovania výstavby nasledovne: 

- celkové rozpočtové náklady stavby: 1.050.568,15 € 
-  úver zo ŠFRB:                                    679.500,-    € 
-  nenávratný príspevok /dotácia/          226.500,-    € 
- vlastné zdroje                                      144.568,15 € 

c) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 679.500,- € a dotácia vo výške 226.500,- €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

d) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 
v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti 
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       a schválilo 
 
a) výstavbu nájomného bytu „Bytový dom s 20 b.j.“ Kasárenská ul., Šamorín 
 
b) spôsob financovania výstavby nasledovne: 

- celkové rozpočtové náklady stavby: 1.050.568,15 € 
-  úver zo ŠFRB:                                    679.500,-    € 
-  nenávratný príspevok /dotácia/          226.500,-    € 
- vlastné zdroje                                      144.568,15 € 
 

c) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 679.500,- € a dotácia vo výške 226.500,- €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

 
d) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 

v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti. 

 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo „Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta Šamorín v správe 
MP BH Šamorín spol. s r.o.“ a schválilo vyradenie prebytočného majetku mesta 
Šamorín v správe MP BH Šamorín spol. s r.o. v predloženom rozsahu. 

 
 
XX. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
prerokovalo „Správu o činnosti MsP Šamorín za rok 2009“ a vzalo na vedomie   
predloženú správu. 

 
 
XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo „Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín za rok 
2009“, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
 
XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo „Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mliečno za rok 
2009“, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 
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XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 

prerokovalo a  
 
a) vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o stave 

pohľadávok Združenia obcí Horného Žitného Ostrova (ZOHŽO) 
v odpadovom hospodárstve voči prevádzkovateľovi a nájomcovi skládky 
v Čukárskej Pake – spoločnosti TRIADA – ODPAD s.r.o., so sídlom 930 41  
Kvetoslavov 351 

 
b) schválilo postúpenie pohľadávok ZOHŽO voči spoločnosti TRIADA – 

ODPAD s.r.o. na mesto do výšky existujúcich a budúcich záväzkov mesta 
voči tejto spoločnosti. Cena pohľadávok je vo výške ich nominálnej 
hodnoty. 

 
c) poverilo primátora mesta podpísaním zmlúv o postúpení pohľadávok so 

združením (ZOHŽO). 
  

 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
  prednosta úradu           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Robert Keresztes  ................................................... 
 
 
 
 
    Eva Kissová   ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala  návrhová  komisia  v zložení: 
 Ing. Imrich Tóth     ................................................... 
 Ing. Erzsébet Pogány 
        Csaba Kiss 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.02.2010  
čiastka 26/2010/VI. 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
prerokovalo „Účtovnú závierku, výročnú správu a záverečný účet mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácií za rok 2009“ a 
 

A) konštatovalo, že čerpanie bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu 
finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009 pri 
dodržaní zákona o účtovníctve, príkazu primátora na prekonanie 
hospodárskej krízy a zásad rozpočtových pravidiel. 

 
B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu: 

   
1. účtovnú závierku mesta sumárne za rok 2009, v tom: 

a) celkový stav majetku mesta    24.700.502,- € 
       z toho krytý vlastným imaním vo výške  18.218.533,- € 
       záväzky vo výške      3.789.459,- € 
       časové rozlíšenie      2.692.510,- € 
b) a výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške     
       - 609.720,24 € 
c) pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel   

medzi príjmami a výdavkami kladný, a to vo výške 319.319,64 €, 
ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom 
riadených rozpočtových organizácii. 

 
2. Účtovný hospodársky výsledok (strata)  - 224.708,24 € 
 
3. Výročnú správu a záverečný účet mesta 

 
4. Účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácii za 

rok 2009 
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C)  uložilo 
 

1. mestskému úradu 
a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2009  

(strata vo výške - 322.501,65 €) a  účtovný hospodársky výsledok 
z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2009 (zisk vo výške 
97.793,41€) zúčtovať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

        Termín:    do 26.02.2010 
                          Zodpovedný:  Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

 
b) v zmysle § 15, ods. 4, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových            

pravidlách rezervný fond mesta sa nedopĺňa.  
 

2. rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2009 
zúčtovať podľa  charakteru výsledku na účet 428. 

                       Termín:            do 26.02.2010 
                      Zodpovední:     riaditelia mestom riadených rozpočtových organizácií 
 

3. mestskému úradu účtovnú závierku mesta za rok 2009 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve   obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 

          Termín:   do 26.02.2010 
                            Zodpovedný:  Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 
 
 
 
V Šamoríne, 08.02.2010 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.02.2010  
čiastka 26/2010/XVI. 

 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  
prerokovalo „Program rozvoja bývania mesta Šamorín“ a 
 

a) konštatovalo, že Program rozvoja bývania mesta Šamorín bol 
vypracovaný v súlade s Výnosom MVaRR SR zo dňa 07.12.2006 č. V – 
1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a Metodickým pokynom 
MVaRR SR č. 4/2006 zo dňa 19.05.2006 o programe rozvoja bývania obce 
a samosprávneho kraja a jeho dodatku č.1 

 
b) schválilo Program rozvoja bývania v predloženom rozsahu. 
 
 
 

V Šamoríne, 08.02.2010 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.02.2010  
čiastka 26/2010/XVII. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010 
prerokovalo 

 
a) výstavbu nájomného bytu „Bytový dom s 20 b.j.“ Kasárenská ul., Šamorín 
 
b) spôsob financovania výstavby nasledovne: 

- celkové rozpočtové náklady stavby: 1.050.568,15 € 
-  úver zo ŠFRB:                                    679.500,-    € 
-  nenávratný príspevok /dotácia/          226.500,-    € 
- vlastné zdroje                                      144.568,15 € 
 

c) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 679.500,- € a dotácia vo výške 226.500,- €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

 
d) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 

v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti 

 
       a schválilo 

 
a) výstavbu nájomného bytu „Bytový dom s 20 b.j.“ Kasárenská ul., Šamorín 
 
b) spôsob financovania výstavby nasledovne: 

- celkové rozpočtové náklady stavby: 1.050.568,15 € 
-  úver zo ŠFRB:                                    679.500,-    € 
-  nenávratný príspevok /dotácia/          226.500,-    € 
- vlastné zdroje                                      144.568,15 € 
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c) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 679.500,- € a dotácia vo výške 226.500,- €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

 
d) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 

v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti. 

 
 
 
 
V Šamoríne, 08.02.2010 
 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.02.2010  
čiastka 26/2010/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.02.2010  
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čiastka 26/2010/ 
 


