
 1

Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne, čiastka 33/2010 

Uznesenia prijaté dňa 04.11.2010 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, István Bittera, RNDr. Ildikó 
Némethová. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

schválilo predložený program rokovania s doplnením bodu Rôzne: 
1) zrušenie uznesenia MsZ č. 26/2010/XVIII. zo dňa 04.02.2010 
2) výstavba nájomného bytu „ Bytový dom s 20 b. j. Kasárenská ul., Šamorín 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

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

9/XXIII./b/3); 31/VI./b); 32/V./B; 32/VI./B; 32/X./B; 32/XI./b; 
 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18/IX./c); 21/XXVI.; 25/X./B); 25/X./C); 6/XV./c); 25/XII./c/1); 26/VII./1); 
26/VII./2); 26/XXIII./c); 29/XXIII./b); 29/XXIV./b); 31/V./b); 31/VII./b); 
31/XVIII./2); 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2010“ a 
A) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2010 v predloženom 

rozsahu 
B) uložilo MsÚ vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2010 vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

     Termín:    do 12.11.2010 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010“ a 
A) schválilo predložený materiál s doplnením: 

1) 312001 – príjmy zo štátneho rozpočtu (prenesený  
  výkon – školstvo)         - 3.275,- 
€ 

       111003 – výnos dane z príjmov územnej samospráve  + 3.275,- 
€ 
 
 2) 312001 – Dotácia pre MŠ (33. riadok)    + 1.732,- € 
     633009*111 – MŠ – školopovinné deti (bežný výdaj)  + 1.732,- 
€ 
 
B) uložilo MsÚ II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
     Termín:    do 12.11.2010 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Návrh VZN mesta Šamorín č. 4/2010, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN 
č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby“ 
a 

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
b) uložilo MsÚ VZN mesta Šamorín č. 4/2010, ktorým sa mení  a dopĺňa 

VZN č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za tieto služby vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, 
ako aj na internetovej stránke mesta. 

     Termín:    do 12.11.2010 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Návrh VZN mesta Šamorín č. 6/2010, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN 
č. 10/2009 o čistote mesta a ochrane verejného poriadku v znení VZN č. 1/2010“ a  

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
b) uložilo MsÚ VZN mesta Šamorín č. 6/2010, ktorým sa mení  a dopĺňa 

VZN č. 10/2009 o čistote mesta a ochrane verejného poriadku v znení VZN 
č. 1/2010 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj 
na internetovej stránke mesta.  

     Termín:    do 12.11.2010 
     Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície v Šamoríne" a 
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schválilo Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne v predloženom 
rozsahu. 

 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo "Návrh na určenie iných poplatkov za sobáš“  a schválilo s účinnosťou 
od 01.12.2010 „Iný poplatok za sobáš“ v znení: 

Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo určenú miestnosť, 
v tom technické zabezpečenie obradu a použitie dopravného prostriedku vo výške 
44,- €. 

 
 
XI. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie zmien a doplnkov č. 1 09/2009 k 
územnoplánovacej dokumentácii mesta - Územný plán mesta Šamorín“  a 
 

A) vzalo na vedomie stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č.j 
KSÚ-OUP-00887/2010/Ti zo dňa 26.10.2010 k návrhu územného plánu 
mesta Šamorín 

 
B) schválilo 

 
1) územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Šamorín“ spolu s výrokom 
schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam uplatnených pri 
prerokovaní predmetnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorý tvorí 
nedeliteľnú súčasť dokumentácie 

 
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2010 zo dňa 

04.11.2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k územnoplánovacej 
dokumentácii mesta Šamorín – návrh, čistopis“  z 09/2010, 

 
C)  poverilo primátora 

 
1) zabezpečiť uloženie  dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Šamorín – návrh, čistopis“  
z 09/2010,na Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na Mestskom 
úrade v Šamoríne /stavebný úrad/ a zaslať registračný list o obsahu 
územného plánu spolu s kópiou uznesenia MsZ o jeho schválení MŽP 
SR 

    Termín:  02.2011 
 

2) vyhlásiť záväznú časť „ Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k územnému 
plánu mesta Šamorín všeobecne záväzným nariadením a zverejniť 
v zmysle § 27 ods. 3, písm. a/ a b/ zákona č.237/2000  Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku / stavebný  zákon / v znení neskorších predpisov o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov. 
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           Termín:  05.11.2010 
 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti – časti pozemku registra 
„C“, o výmere cca 55 m2, a to parc. č. 2392/43  o celkovej výmere 99 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín  vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo prenájom nehnuteľnosti – časti 
pozemku registra „C“ o výmere cca 55 m2, a to parc. č. 2392/43 o celkovej výmere 99 
m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Šamorín  vedený na LV č. 
870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín,  pre účely realizácie prístrešku pre 
žiadateľa: 

 
MVDr. Eduard Mamczák, bytom Strelecká 1,  931 01 Šamorín 

 
na dobu neurčitú s výškou nájmu  0,07 €/m2/rok. 
 
 

XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne čiastky č. 
30/2006/IX./4) z 27.04.2006 na odpredaj nehnuteľností – pozemkov na Poľovníckej 
ulici v Šamoríne a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne čiastku č. 30/2006/IX./4) z 
27.04.2006 na odpredaj nehnuteľností – pozemkov na Poľovníckej ulici v Šamoríne. 

 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľností“ – pozemkov na Poľovníckej ulici v k. ú. Šamorín schválilo 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľností – pozemkov na Poľovníckej 
ulici v k. ú. Šamorín nasledovne: 

 
- nehnuteľnosti odsúhlasené na odpredaj za kúpnu cenu vo výške 16,93 

€/m2 
- pozemok registra „C“ parc. č. 538/4 o výmere 371 m2 ako záhrady 
- pozemok registra „C“ parc. č. 538/9 o výmere   41 m2 ako záhrady 

vedené na LV č. 870 do výlučného vlastníctva v celosti 
- pozemok registra „C“ parc. č. 538/5 o výmere   24 m2 ako záhrady 

vedený na LV č. 870 do vlastníctva v podiele ¼-iny 
 
pre žiadateľa: 
 
 Eva Jandačková rod. Košťálová a manž., bytom Gazdovský rad 59, Šamorín 
 
formou priameho odpredaja  ako výnimka  podľa § 9a odseku 8 písmena e) zákona 
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov 
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- nehnuteľnosti odsúhlasené na odpredaj za kúpnu cenu vo výške 3,32 

€/m2 
- pozemok  registra „C“ parc. č. 539/3 o výmere 18 m2 ako zastavané 

plochy vedený na LV č. 870 do vlastníctva v celosti 
- pozemok registra „C“ parc. č. 537/1 o výmere 233 m2 ako zastavané 

plochy 
- pozemok registra „C“ parc. č. 537/2 o výmere 215 m2 ako zastavané 

plochy 
- pozemok registra „C“ parc. č. 537/4 o výmere   42 m2 ako zastavané 

plochy vedené na LV č. 870 do vlastníctva v podiele ¼-iny 
pre žiadateľa: 
 
 Mária Košťálová rod. Košťálová, bytom Poľovnícka 1, Šamorín 
 
formou priameho odpredaja  ako výnimka  podľa § 9a odseku 8 písmena a) zákona 
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku 
podľa osobitného predpisu. 
 
 

XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku pod 
bytovkou“ prislúchajúceho veľkosti bytu, nebytových priestorov a garáží na pozemku 
zastavanom domom, a to parc. č. 2392/15 a  predzáhradky – priľahlého pozemku 
parc. č. 2392/56  vedených  na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta  Šamorín a 
schválilo 
 

- prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovkou prislúchajúceho 
veľkosti na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu v podiele 
podľa LV č. 1629, na pozemku parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 
ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šamorín, vedený na LV č. 870 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín 

 
- prevod predzáhradky – priľahlého pozemku  parc. č. 2392/56 o celkovej 

výmere 123 m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín 

 
za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a 
zákona č. 182/1993 pre žiadateľa: 
 
 Ing. Tomáš Malík  a manž. Božena, bytom Strelecká 1245/7,  
 931 01 Šamorín 
 
formou priameho odpredaja ako výnimka podľa § 9a odseku 8 písmena a) zákona č. 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa 
osobitného predpisu za kúpnu cenu vo výške 3.32 €/m2. 
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XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja, nehnuteľnosti“ – pozemku parc. č. 
1306 o výmere 70 m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín vedený na LV č. 
870 vo výlučnom vlastníctve Mesta  Šamorín a schválilo odpredaj nehnuteľnosti – 
pozemku parc. č. 1306 o výmere 70 m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín 
vedený na LV č. 870, pre účely majetkoprávneho usporiadania dlhodobo užívaného 
pozemku pre žiadateľa:  

 
 Štefan Csóka, bytom Kováčska 19, 931 01 Šamorín 

  
formou priameho odpredaja  ako výnimka  podľa § 9a odseku 8 písmena e) zákona 
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2 v zmysle Zbierky uznesení MsZ 
v Šamoríne čiastky č. 36/P/1998/VII./b) zo dňa 26.06.1998 o zásadách pre určenie 
predajnej ceny pozemkov mesta užívaných inými osobami. 
 
 

XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na majetkoprávne usporiadanie trafostanice TS 13 na 
Gazdovskom rade v Šamoríne“  vedenom na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Šamorín a schválilo priamy odpredaj: 

1) stavby trafostanice TS 13 so súpisným číslom 1842 na pozemku parc. č. 
2674/1 o výmere 79 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom 
území Šamorín vedené na LV č. 870  

za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
2) pozemku parc. č. 2674/1 o výmere 79 m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

v katastrálnom území Šamorín vedený na LV č. 870  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 3.230,- € formou priameho 
odpredaja v súlade s § 9a  ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov pre žiadateľa: 
 
 ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
 
 

XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti“ – pozemku parc. č. 
764/2  o celkovej výmere 439 m2 ako orná pôda v katastrálnom území Mliečno  
vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín a schválilo prenájom 
časti nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 764/2 o celkovej výmere 439 m2 ako orná 
pôda v katastrálnom území Mliečno  vedený na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Šamorín, o výmere cca 190 m2  pre účely realizácie parkovej úpravy 
a výsadby parkovej zelene bez možnosti oplotenia pozemku pre žiadateľa: 
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Ing. Ján Szuda, PhD., Slnečnicová 8, Mliečno,  931 01 Šamorín 
 
na dobu neurčitú s výškou nájmu  0,07 €/m2/rok. 

XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie overovacej architektonickej štúdie investora 
ISTROKAPITÁL SLOVENSKO  a.s.“ na výstavbu Športovo rekreačného areálu 
v Šamoríne a 

A) schválilo pristúpenie Mesta Šamorín k uskutočneniu overovacej 
architektonickej štúdie investora ISTROKAPITÁL SLOVENSKO  a.s. na 
výstavbu Športovo rekreačného areálu v Šamoríne v nasledujúcom 
členení: 

 
1) AquaAréna  
2) HypoAréna 
3) Hotel 
4) Lesopark 
 

a to na parcelách č. 3361/2, 3355/2, 3356, 3358, 3301/10, 1391, 3375/2, 
3375/4, 1446 vedených na LV Mesta Šamorín  

 
B) poverilo primátora mesta dokončením rokovania o konečnej forme 

Zmluvy o spoločnom postupe s prílohami pri realizácii projektu Športovo 
rekreačného areálu v Šamoríne a jej predložením na schválenie na 
najbližšie zasadnutie MsZ v Šamoríne. 

 
 

XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

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 679 m2  a schválilo odkúpenie 
nehnuteľností – pozemkov a areáli ZŠ Mateja Belu na Kláštornej ulici v Šamoríne 
z dôvodu usporiadania právnych vzťahov pod objektom ZŠ so súpisným číslom 
1858, a to pozemky registra „C“: 
 

- parc. č. 2589/5   o celkovej výmere 598 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 2589/38 o celkovej výmere   81 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

 
v katastrálnom území Šamorín, vedených v BSM Ing. Czvedler Ján a manž. Rozália 
na LV č. 3660 Mestom Šamorín za nasledovných podmienok: 
 

- kúpna cena vo výške 30.000,- €  
- úhrada kúpnej ceny sa uskutoční  formou dvoch splátok: 

1. splátka vo výške 15.000,- € v termíne do 31.12.2010 
2. splátka vo výške 15.000,- € v termíne do 30.06.2011 

- registrácia kúpnej zmluvy na príslušnom KÚ po uhradení poslednej splátky 
kúpnej ceny. 

 
 



 8

 
 
 

XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Šamoríne“ a 
a) vzalo na vedomie výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa 

Zariadenia pre seniorov v Šamoríne 
b) vymenovalo na návrh primátora mesta Mgr. Annu Bodóovú, bytom 

Horný Bar č. 232, do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, so sídlom 
Vŕbová č. 2, 931 01  Šamorín dňom 01.12.2010 v súlade s § 11 ods. 4 
písm. l) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov.       

 
 
XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie dohovoru o založení Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce (ďalej len EZÚS) Arrabona“ a schválilo: 

a) Vstup mesta Šamorín, ako zakladajúceho člena do združenia EZÚS 
Arrabona, so sídlom 9021 Győr, Városháztér 1, Maďarská republika 

b) Dohovor o založení EZÚS Arrabona a stanovy uvedeného združenia 
c) Členský príspevok vo výške 30,- Ft/občan s trvalým pobytom/rok (rovnaká 

suma v eurách podľa aktuálneho kurzu). 
 
 

XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na určenie miesta (pozemku) na výstavbu viacúčelovej 
športovej haly v Šamoríne“ a určilo  

a) pozemok parc. č. 3306/1 v k. ú. Šamorín na výstavbu Viacúčelovej 
športovej haly v Šamoríne 

b) finančné prostriedky komisie športu a mládeže vo výške 3.047,72 €, ktoré 
sú uložené na depozitnom účte mesta použiť ako príspevok na 
financovanie prípravných prác Viacúčelovej športovej haly v Šamoríne. 

 
 

XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáli 
futbalového ihriska v k. ú. Šamorín a schválilo dlhodobý prenájom nehnuteľností 
v areáli futbalového ihriska v Šamoríne v zmysle podmienok vyplývajúcich z „návrhu 
Zmluvy o nájme“ pre žiadateľa: 

 
FC ŠTK 1914 Šamorín, občianske združenie 
so sídlom Hlavná 37, 931 01  Šamorín 
 
 
XXV. 
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Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 
prerokovalo „Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 26/2010/XVIII.“ zo dňa 
04.02.2010 a zrušilo Uznesenia MsZ č. 26/2010/XVIII. zo dňa 04.02.2010. 

 
XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

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

- celkové rozpočtové náklady stavby:   1 050 568,15 € 
- úver zo ŠFRB:                                     724 800,00 € 
- nenávratný príspevok / dotácia/               190 217,54 € 
- vlastné zdroje                                           135 550,61 € 

3) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 724.800,- € a dotácia vo výške 190.217,54 €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

4) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 
v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti 

5) uzavretie mandátnej zmluvy s komerčnou bankou o poskytnutie bankovej záruky 
       a schválilo 

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

- celkové rozpočtové náklady stavby:   1 050 568,15 € 
- úver zo ŠFRB:                                     724 800,00 € 
- nenávratný príspevok / dotácia/               190 217,54 € 
- vlastné zdroje                                           135 550,61 € 

3) predloženie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške 
podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania, 
úver zo ŠFRB vo výške 724.800,- € a dotácia vo výške 190.217,54 €, 
spôsob ručenia bankovou zárukou 

4) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky 
v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby jeho splatnosti 

5) uzavretie mandátnej zmluvy s komerčnou bankou o poskytnutie bankovej 
záruky. 

 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
  prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia:  Zoltán Faragó   
 ........................................ 
 
   Vojtech Fehér   
 ........................................ 
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Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Jozef Nagy      
 ........................................ 
 István Bittera 
RNDr. Ildikó Némethová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.11.2010  
čiastka 33/2010/XXII. 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie dohovoru o založení Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce (ďalej len EZÚS) Arrabona“ a schválilo: 

 
a) Vstup mesta Šamorín, ako zakladajúceho člena do združenia EZÚS 

Arrabona, so sídlom 9021 Győr, Városháztér 1, Maďarská republika 
 
b) Dohovor o založení EZÚS Arrabona a stanovy uvedeného združenia 
 
c) Členský príspevok vo výške 30,- Ft/občan s trvalým pobytom/rok (rovnaká 

suma v eurách podľa aktuálneho kurzu). 
 
 
 
V Šamoríne, 08.11.2010 
 
 
 
 
          Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
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Za správnosť: Katarína Boróková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.11.2010  
čiastka 33/2010/XIX. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 

prerokovalo „Návrh na schválenie overovacej architektonickej štúdie investora 
ISTROKAPITÁL SLOVENSKO  a.s.“ na výstavbu Športovo rekreačného areálu 
v Šamoríne a 

A) schválilo pristúpenie Mesta Šamorín k uskutočneniu overovacej 
architektonickej štúdie investora ISTROKAPITÁL SLOVENSKO  a.s. na 
výstavbu Športovo rekreačného areálu v Šamoríne v nasledujúcom 
členení: 

 
1) AquaAréna  
2) HypoAréna 
3) Hotel 
4) Lesopark 
 

a to na parcelách č. 3361/2, 3355/2, 3356, 3358, 3301/10, 1391, 3375/2, 
3375/4, 1446 vedených na LV Mesta Šamorín  

 
B) poverilo primátora mesta dokončením rokovania o konečnej forme 

Zmluvy o spoločnom postupe s prílohami pri realizácii projektu Športovo 
rekreačného areálu v Šamoríne a jej predložením na schválenie na 
najbližšie zasadnutie MsZ v Šamoríne. 

 
 
V Šamoríne, 09.11.2010 
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         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.11.2010  
čiastka 33/2010/XI. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010 
prerokovalo „Návrh na schválenie zmien a doplnkov č. 1 09/2009 k 
územnoplánovacej dokumentácii mesta - Územný plán mesta Šamorín“  a 

A) vzalo na vedomie stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č.j 
KSÚ-OUP-00887/2010/Ti zo dňa 26.10.2010 k návrhu územného plánu 
mesta Šamorín 

B) schválilo 
1) územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Šamorín“ spolu s výrokom 
schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam uplatnených pri 
prerokovaní predmetnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorý tvorí 
nedeliteľnú súčasť dokumentácie 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2010 zo dňa 
04.11.2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k územnoplánovacej 
dokumentácii mesta Šamorín – návrh, čistopis“  z 09/2010, 

C)  poverilo primátora 
1) zabezpečiť uloženie  dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Šamorín – návrh, čistopis“  
z 09/2010,na Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na Mestskom 
úrade v Šamoríne /stavebný úrad/ a zaslať registračný list o obsahu 
územného plánu spolu s kópiou uznesenia MsZ o jeho schválení MŽP 
SR 

    Termín:  02.2011 
2) vyhlásiť záväznú časť „ Zmeny a doplnky č.1 09/2009 k územnému 

plánu mesta Šamorín všeobecne záväzným nariadením a zverejniť 
v zmysle § 27 ods. 3, písm. a/ a b/ zákona č.237/2000  Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
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poriadku / stavebný  zákon / v znení neskorších predpisov o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov. 

           Termín:  05.11.2010 
 
V Šamoríne, 09.11.2010 
        Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 

Za správnosť: Katarína Boróková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.11.2010  
čiastka 33/2010/XXI. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Šamoríne“ a 
 
a) vzalo na vedomie výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa 

Zariadenia pre seniorov v Šamoríne 
 
b) vymenovalo na návrh primátora mesta Mgr. Annu Bodóovú, bytom 

Horný Bar č. 232, do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, so sídlom 
Vŕbová č. 2, 931 01  Šamorín dňom 01.12.2010 v súlade s § 11 ods. 4 
písm. l) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov.       

 
 
V Šamoríne, 12.11.2010 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
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Za správnosť: Katarína Boróková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 04.11.2010  
čiastka 33/2010/XXIV. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2010  

prerokovalo „Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáli 

futbalového ihriska v k. ú. Šamorín a schválilo dlhodobý prenájom nehnuteľností 

v areáli futbalového ihriska v Šamoríne v zmysle podmienok vyplývajúcich z „návrhu 

Zmluvy o nájme“ pre žiadateľa: 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín, občianske združenie 
so sídlom Hlavná 37, 931 01  Šamorín. 

 
 
 
 
V Šamoríne, 09.11.2010  
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
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             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
 


