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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 28/2014 

              Uznesenia prijaté dňa 27.02.2014 
 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
volilo návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Czafik, Prof. Ing. Pavel Élesztős a 
PaedDr. Arpád Érsek. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
1) bod 20) Podnety občanov sa prerokuje ako 2. bod programu 
2) v bode Rôzne sa prerokujú nasledovné materiály: 

- Informácia o plánovanej investícii mesta  (Zariadenie pre seniorov) 
- Návrh poslanca – oprava sochy sv. Štefana pred MsKS 
- Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šamorín o zaradenie 

cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení na 
území mesta Šamorín 

- Žiadosť neziskovej organizácie LOGaDYS o zaradenie súkromného 
centra špeciálnopedagogického poradenstva do siete škôl a 
školských zariadení na území mesta Šamorín 

- Informáciu primátora mesta o vyhlásení koncesie na modernizáciu 
a prevádzkovanie verejného osvetlenia na území mesta Šamorín 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 

prerokovalo Správu o kontrole plnenia uznesení a 
 
A) vzalo na vedomie predloženú správu  
 
B) schválilo splnenie uznesení číslo:  

18/XIX.; 26/IV./b); 26/V./b); 26/XI./b); 26/XV./b); 26/XIX./b); 27/V./D/2); 
27/VI./B) 
 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./C); 6/XV./c); 26/VII./1); 13/XI./B); 13/XII./b); 
15/XX./b)/2; 20/XIV.; 20/XX./c); 23/V./b); 23/XII./b); 24/IX./b/2); 24/X./b/1); 
24/X./b/2); 25/XV./c); 25/XVI. 26/VI./b); 27/V./D/1) 
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 

prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 
2013, ktorú vzalo na vedomie v predloženom rozsahu. 

 
 
V. 

 Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – 
poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a schválilo prenájom majetku mesta na poľnohospodárske využitie, a to pozemkov 
registra „C“ v katastrálnom území Šamorín v nasledovnom rozsahu: 
 

- parc. č. 38/11 o celkovej výmere 23.811 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 40/6   o celkovej výmere     506 m2 ako trvalý trávny porast 

vedené na LV č. 2570 vo vlastníctve Mesta Šamorín v podiele 1/7-iny 
- parc. č. 38/12 o celkovej výmere 11.118 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 40/5   o celkovej výmere     583 m2 ako trvalý trávny porast 

vedené na LV č. 1468 vo vlastníctve Mesta Šamorín v podiele 2/3-ín 
- parc. č. 38/14 o celkovej výmere   2.257 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 38/17 o celkovej výmere   2.263 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 39/7   o celkovej výmere   3.159 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 40/8   o celkovej výmere   1.105 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 41/3   o celkovej výmere 10.445 m2 ako trvalý trávny porast 

vedené na LV č. 1957 vo vlastníctve Mesta Šamorín v podiele 1/2-iny 
- parc. č. 40/7   o celkovej výmere   1.275 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 38/13 o celkovej výmere   1.376 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 41/2   o celkovej výmere   7.062 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 38/16 o celkovej výmere   1.149 m2 ako trvalý trávny porast 
- parc. č. 39/6   o celkovej výmere   2.289 m2 ako trvalý trávny porast 

vedené na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín 
 
pre žiadateľa: 

 
Ondrej Botló SHR, Kováčska 23/C, 931 01 Šamorín 

 
s výškou nájomného  120,- €/ha/rok na dobu určitú päť rokov s výpovednou lehotou 1 
rok za podmienok určených mestom Šamorín v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi mesta Šamorín. 
 

 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013.  
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu  nehnuteľného majetku mesta v k. ú. 
Šamorín   dôvodu hodného osobitného zreteľa a schválilo prenájom majetku mesta 
v nasledovnom rozsahu: 

- pozemok registra „E“ parc. č. 1.075/2 ako orná pôda – časť o výmere 29 m2 
- pozemok registra „E“ parc. č. 1.077 ako ostatná plocha - časť o výmere 41 m2 

vedené na LV č. 3422 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín 
- pozemok registra „C“ parc. č. 3/8 ako zastavané plochy a nádvoria časť  

o výmere 91 m2 
- pozemok registra „C“ parc. č. 10/3 ako zastavané plochy a nádvoria – časť 

o výmere 101 m2 
- pozemok registra „C“ parc. č. 20/1 ako zastavané plochy a nádvoria – časť 

o výmere 57 m2 
vedené na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín 

 pre žiadateľa: 
 

 ARDIS, a.s., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom 
 

s výškou nájmu 1,- Eur/rok na dobu určitú, ktorá sa začína dňom uzavretia Zmluvy 
a končí dňom vydania kolaudačného rozhodnutia stavieb. 
 

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
      V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný. Prenájom je nevyhnutný z dôvodu vybudovania „mestskej 
verejnej komunikácie“ spájajúcej Kasárenskú ulicu s cestou I/63 v zmysle obchodnej 
verejnej súťaže vyhlásenej mestom Šamorín a taktiež z dôvodu vstupu osôb a tretích 
osôb  pre zabezpečenie jej stavebnej činnosti, prevádzkovania a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013.  

 
VII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
v  k. ú. Šamorín a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
v súvislosti s realizáciou  projektu športovo – rekreačného areálu v Meste Šamorín 
na pozemok registra „C“ parc. č. 3414/2 o celkovej výmere 20.031 m2 ako zastavaná 
plocha a nádvorie v katastrálnom území Šamorín, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena na zabezpečenie možností a práva stavby studní 
pitnej vody vrátane ich ochranného pásma I. stupňa  medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín    –   ako povinná osoba 
 
BVS, a.s. 
Prešovská 48  
826 46  Bratislava 29   –   ako oprávnená osoba 

 
bezodplatne na dobu neurčitú. 
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VIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
v k. ú Šamorín a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
v súvislosti so zabezpečením prístupovej cesty k verejnoprospešnej stavbe SVD 
Gabčíkovo - Nagymaros na pozemok registra „C“ diel č. „5“ o výmere 108 m2 
vytvorený geometrickým plánom č. 201/4 z parc. č. 3361/2 o celkovej výmere 
155.567 m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území Šamorín, spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena  na právo prechodu a prejazdu cez 
pozemok medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Šamorín     –  ako povinná osoba 
 
Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2,    P.O.BOX 45 
842 04 Bratislava     –  ako oprávnená osoba 

 
bezodplatne, na dobu neurčitú s nasledovnými pripomienkami: 

- do ustanovení Zmluvy o zriadení vecného bremena zapracovať povinnosť 
oprávneného z vecného bremena spravovať  existujúcu komunikáciu 

- prehodnotiť predaj časti pozemku „dielu č. 5“ kupujúcemu podľa „Zmluvy 
o spoločnom postupe“ č. 58/2012 podpísanej dňa 14.03.2012. 

 
 
IX. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie žiadateľa na  odpredaj nehnuteľnosti formou 
priameho odpredaja, vedený vo vlastníctve mesta Šamorín na výstavbu rodinného 
domu v katastrálnom území Kraľovianky, za kúpnu cenu vo výške 65,-Eur/m2 a  
schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 14/12 o výmere 
676 m2 ako ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Šamorín na LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa: 

 
Tibor Döcze a manž. Magdaléna, bytom Nána Hronská 3130/4 

       
 formou priameho odpredaja ako výnimka  podľa § 9a odseku 1 písmena c/ zákona č. 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu schválenú uznesením 
MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- eur/m2. 
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X. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Čilistov a  
 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta – nebytový priestor objektu 
Požiarnej zbrojnice v mestskej časti Čilistov na pozemku registra „C“ parc. 
č. 95/4 o celkovej výmere 86 m2  ako zastavaná plocha a nádvorie 
v katastrálnom území Čilistov vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve 
prenajímateľa, pre žiadateľa 

 
 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 
 Kollárovo námestie 15  
 811 06  Bratislava 

 
s výškou nájmu 15,- €//m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou podľa 
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších zmien a doplnkov so spätnou úhradou alikvotnej výšky nájmu za 
obdobie od 01.07.2013 – po dobu nadobudnutia platnosti a účinnosti ďalšej  
„zmluvy o nájme“ uzatvorenej po schválení MsZ v Šamoríne. 

 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
      V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný. Doteraz tento majetok bol žiadateľom riadne užívaný, a preto 
je tu dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení 
VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013.  
 

b) poverilo mestský úrad zabezpečením zverejnenia zámeru mesta 
prenechať majetok mesta – objekt Požiarnej zbrojnice do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na svojej internetovej 
stránke. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín, počas 
celej tejto doby.   

       Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
XI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo predložený Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou 
– prenájom nehnuteľného majetku (záhradky) v k. ú. Šamorín a  

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta Šamorín pozemok registra „C“ 
parc. č. 203 o celkovej výmere 350 m2 vedený na LV č. 870 vo vlastníctve 
Mesta Šamorín s využitím na záhradkárske účely, zabezpečenia prístupu 
k plánovanej stavbe RD a uloženia podzemných inžinierskych sietí 
s výškou nájmu 0,30 €/m2/rok, celkom 105,- €/rok na dobu neurčitú, počas 
obdobia pokiaľ záujmový pozemok nebude slúžiť účelu určenému podľa 
platného územného plánu ako miestna komunikácia pre žiadateľa:  
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Ľudovít Jávorka, bytom Krížna 148/32, 931 01 Šamorín 
 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a VZN č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013, pri zohľadnení polohy, výmery a vzhľadom na 
skutočnosť, že predmetný pozemok je  toho času pre mesto prebytočný. 

 
b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prenájmu 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  

      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
XII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín a 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta – časť verejného priestranstva 
o plošnej výmere nástupného schodíka v rozsahu 5,40 m2 vo vlastníctve 
mesta Šamorín, a to z parc. č. 2844/1  o celkovej výmere 6.424 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľa: 

 
Péter Farkas, Eliášovce 46, 930 38 Nový Život 
Prevádzka: Agátový rad – budova autobusovej stanice, Šamorín 

 
s výškou nájomného 200,- €/rok na dobu určitú na 1 rok odo dňa 
podpísania zmluvy  s výpovednou lehotou 2 mesiacov bez udania dôvodu, 
s prednostným právom predĺženia nájmu. 

 
 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013.  
 

b) poverilo mestský úrad zabezpečením zverejnenia zámeru mesta 
prenechať majetok mesta – časť verejného priestranstva do nájmu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín, 
počas celej tejto doby. 

      Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
XIII. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku (pozemok pod 
garážou) v k. ú. Šamorín a chválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 2208/5 o výmere 19 m2 ako zastavané plochy a 
nádvoria vedený príslušným Okresným úradom v DS, Katastrálnym odborom na LV 
č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, v súlade § 9a ods. 8 písm. b)  zákona 
SNR č. 138/1991 Zb., za kúpnu cenu vo výške 71,- €/m2 schválenú Uznesením MsZ 
v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 21/2013/XIII. zo dňa 25.04.2013 pre 
žiadateľa:  
 

Richard Heligman, bytom Gazdovský rad 33/63, 931 01 Šamorín. 
 
 
XIV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  
prerokovalo Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku (pozemok pod 
bioplynovou stanicou) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v  k. ú. Šamorín 
nadväzujúc na zmluvu o BKZ a schválilo uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov registra „C“  

- parc. č. 3301/32 ako ostatné plochy                        o výmere  9.308 m2 
- parc. č. 3301/36 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  1.042 m2 
- parc. č. 3301/37 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere     395 m2 
- parc. č. 3301/38 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere     399 m2 
- parc. č. 3301/39 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere     394 m2 
- parc. č. 3301/40 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere     398 m2 
- parc. č. 3301/41 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere       33 m2 
- parc. č. 3301/42 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere       43 m2 
- parc. č. 3301/43 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere       14 m2 
- parc. č. 3301/44 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere       19 m2 
- parc. č. 3301/45 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere         4 m2 

v katastrálnom území Šamorín vedených príslušným Okresným úradom v DS 
Katastrálnym odborom 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) zákona SNR č. 138/1991 
Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto uznesenia, spôsobom úhrady kúpnej ceny podľa čl. 4 návrhu kúpnej 
zmluvy pre spoločnosť 
 
 FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s. 
 Karloveská 34 
 841 04  Bratislava 
 
 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľností 
potrebných pre realizáciu športovo – rekreačného areálu je  rozvoj cestovného ruchu 
na území mesta, uspokojenie potrieb našich obyvateľov na úseku rekreačných 
možností a v neposlednom rade  vytvorenie nových pracovných miest, čo je želaným 
verejným záujmom. 

 
 
XV. 
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Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 10 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 30 ods. 11 Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo 

1) upustenie od vymáhania nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávky vo výške 
4.353,98 € 

2) odpísanie tejto pohľadávky z účtovnej evidencie MPBH Šamorín s.r.o. 
z dôvodu úmrtia dlžníka – bezmajetnej Terézie Nyáriovej. 

 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  

schválilo kapitálový vklad Mesta Šamorín nad rámec základného imania do imania 
spoločnosti AREA ŠAMORÍN spol. s r.o. vo výške 120.000,- € na financovanie 
výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou Domu smútku v Šamoríne. 

 
XVII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014 
zmysle § 11 ods.  4  písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a § 9 ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení,  v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 2/2011 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta (ďalej len „VZN“)  v znení  VZN č. 
11/2012 a VZN č. 3/2013 

1) schválilo 
a) zámer mesta na prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy 

bývalého mestského kina Slovan na Bratislavskej ceste v Šamoríne 
o celkovej rozlohe 559,36 m2 na účely prevádzkovania klubu 
mládeže so zameraním na kultúrne a spoločenské vyžitie spojené 
s poskytovaním pohostinských služieb 

b) spôsob výberu nájomcu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže 
a podmienky  obchodnej verejnej súťaže 

2) poverilo mestský úrad, aby 
a) zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke vykonanie 

obchodnej verejnej  súťaže 
b) zverejnil oznámenie o zámere  prenajať majetok mesta, ktoré sa bude 

realizovať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže,  na úradnej 
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta spolu s uvedením, kde  sú 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže zverejnené.  

 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  

prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šamorín o zaradenie cirkevnej 
materskej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta a udelilo súhlas 
na zaradenie cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín v súlade 
s § 16 ods. 1 písm. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 

XIX. 
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Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  
prerokovalo žiadosť neziskovej organizácie LOGaDYS o zaradenie súkromného 
centra špeciálnopedagogického poradenstva do siete škôl a školských zariadení na 
území mesta a  neudelilo súhlas na zaradenie súkromného centra 
špeciálnopedagogického poradenstva do siete škôl a školských zariadení na území 
mesta Šamorín v súlade s § 16 ods. 1 písm. 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov. 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.02.2014  

vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vyhlásení koncesie na 
modernizáciu a prevádzkovanie verejného osvetlenia na území mesta Šamorín zo 
dňa 05.02.2014 v predloženom rozsahu a schválilo komisiu na vyhodnotenie 
ponúk v nasledovnom zložení: 

František Pethő 
Ing. Imrich Tóth 
Ing. arch. Szilárd Fónod 
Jozef Nagy 
Ing. Ervin Sármány 
Ing. Helena Polónyi 
Ing. Tibor Pogány 
 

 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  František Pethő  ........................................ 
 
 
 
 
     Angela Jágerová  ........................................ 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 

Ladislav Czafik      ........................................ 
Prof. Ing. Pavel Élesztős 
PaedDr. Arpád Érsek 


