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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                    v Šamoríne, čiastka 4/2011 

               Uznesenia prijaté dňa 20.04.2011 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Zoltán Faragó, Robert Keresztes a Csaba Kiss. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne: 
- Návrh na odmeňovanie riaditeľov škôl so samostatnou právnou subjektivitou 

v  meste Šamorín za rok 2010 
- Návrh na odmeňovanie riaditeľov rozpočtových organizácií mesta Šamorín 

za rok 2010 
- Návrh na odmeňovanie primátora mesta, zástupcu primátora mesta 

a hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 2010 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

vzalo na vedomie informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora 
mesta. 
 
 
 IV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 
prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Šamorín č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta“ a 
 

a) schválilo VZN  č. 2/2011 o  hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
v predloženom znení 

 
b) uložilo mestskému úradu schválené VZN zverejniť na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 
 
Termín:    do 26.04.2011 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Šamorín č. 
3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.17/2009  o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a neštátnych 
zriaďovateľov na území Mesta Šamorín a 
 

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín a neštátnych zriaďovateľov na území Mesta Šamorín 
v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo mestskému úradu schválené VZN vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta. 
 
Termín:     do 26.04.2011 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Šamorín č. 
4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2008 a VZN č.16/2009 o určení príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín“ a 
 

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 4/2011, o určení príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín  

 
b) uložilo mestskému úradu schválené VZN vyhlásiť na verejnom 

priestranstve obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta. 
 
Termín:     do 26.04.2011 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 

prerokovalo „Návrh zmlúv v súvislosti s plánovanou realizáciou Športovo – 
rekreačného areálu v Meste Šamorín“, a to: Zmluvu o spoločnom postupe pri 
realizácii projektu športovo-rekreačného areálu v Meste Šamorín, ktorej 
nedeliteľnými prílohami sú: 
 

1. Architektonická štúdia Projektu 
 
2. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 

AquaArénou, ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Šamorín, pozemku registra „C“, a to: 
parc. č. 3301/10 o  výmere 50 726 m2 ako orná pôda, ktorá vznikla 
geometrickým   plánom oddelením z pôvodnej parc. č. 3301/10 o celkovej 
výmere 129 838 m2 ako orná pôda  
za kúpnu cenu vo výške 0,50 €/m2  

 
3. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 

HipoArénou, ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Šamorín, pozemkov registra „C“, a to: 
parc. č. 3301/26 o výmere 79.112 m2 ako orná pôda, ktorá vznikla 
geometrickým plánom oddelením z pôvodnej parc. č. 3301/10 o celkovej 
výmere 129 838 m2 ako orná pôda, LV   č. 870  
parc. č. 3361/2 o výmere 155 567 m2 ako orná pôda, LV č. 870              
parc. č. 3355/2 o výmere 3 606 m2 ako lesné pozemky, LV č. 870 
parc. č. 3356 (E-1444) o výmere 1 373 m2 ako zastavaná plocha, LV č. 870 
parc. č. 3358 o výmere 17 610 m2 ako ostatná plocha, LV č. 870 
parcela registra „E“ č. 1391 o výmere 5 887 m2 ako ostatná plocha, LV č. 3422 
za kúpnu cenu vo výške 0,50 €/m2 

 
4. Zmluva o nájme nehnuteľností s právom stavby Lesoparku 

na prenájom nehnuteľností v k. ú. Šamorín, pozemkov registra „C“, a to: 
parc. č. 3375/2 o výmere 137 924 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
parc. č. 3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
parcela registra „E“ č. 1446 o výmere 1 354 m2 ako ostatná plocha, LV č. 3422 
s výškou nájmu 1,- €/rok 

 
5. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na Novovyčlenenú parcelu, 

ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľnosti pozemku registra „C“, a to: 
parc. č.3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2 

 
6. Špecifikácia komunikácií Mesta Šamorín s pozemkami, na ktoré bude 

pripojená Verejná komunikácia 
a 
 

A) s c h v á l i l o  s pripomienkami 
Zmluvu o spoločnom postupe pri realizácii projektu športovo-rekreačného 
areálu v Meste Šamorín, ktorej nedeliteľnými prílohami sú: 
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1. Architektonická štúdia Projektu 

 
2. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 

AquaArénou, ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Šamorín, pozemku registra „C“, a to: 
parc. č. 3301/10 o  výmere 50 726 m2 ako orná pôda, ktorá vznikla 
geometrickým plánom oddelením z pôvodnej parc. č. 3301/10 o celkovej 
výmere 129 838 m2 ako orná pôda  
za kúpnu cenu vo výške 0,50 €/m2  

 
3. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k pozemkom pod 

HipoArénou, ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Šamorín, pozemkov registra „C“, a to: 
parc. č. 3301/26 o výmere 79 112 m2 ako orná pôda, ktorá vznikla 
geometrickým plánom oddelením z pôvodnej parc. č. 3301/10 o celkovej 
výmere 129 838 m2 ako orná pôda, LV č. 870  
parc. č. 3361/2 o výmere 155 567 m2 ako orná pôda, LV č. 870              
parc. č. 3355/2 o výmere 3 606 m2 ako lesné pozemky, LV č. 870 
parc. č. 3356 (E-1444) o výmere 1 373 m2 ako zastavaná plocha, LV č. 870 
parc. č. 3358 o výmere 17 610 m2 ako ostatná plocha, LV č. 870 
parcela registra „E“ č. 1391 o výmere 5 887 m2 ako ostatná plocha, LV č. 3422 
za kúpnu cenu vo výške 0,50 €/m2 

 
4. Zmluva o nájme nehnuteľností s právom stavby Lesoparku 

na prenájom nehnuteľností v k. ú. Šamorín, pozemkov registra „C“, a to: 
parc. č. 3375/2 o výmere 137 924 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
parc. č. 3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
parcela registra „E“ č. 1446 o výmere 1  354 m2 ako ostatná plocha, LV č. 3422 
s výškou nájmu 1,- €/rok 

 
5. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na Novovyčlenenú parcelu, 

ktorej nedeliteľnou  prílohou č. 1 je „Kúpna zmluva“ 
na odpredaj nehnuteľnosti pozemku registra „C“, a to: 
parc. č.3375/4 o výmere 137 923 m2 ako orná pôda, LV č. 870 
za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2 

 
6. Špecifikácia komunikácií Mesta Šamorín s pozemkami, na ktoré bude 

pripojená Verejná komunikácia 
 
 

B)  p o v e r i l o  primátora    mesta   podpísaním   „Zmluvy  o  spoločnom  
postupe“  s  prílohami na výstavbu Športovo rekreačného areálu 
v Šamoríne po doplnení a oprave textácie jednotlivých zmlúv. 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 

prerokovalo predložený „Návrh zámeru mesta vo veci prevodu nehnuteľného 
majetku mesta“ a 
 

A) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to geometrickým plánom vytvoreného pozemku registra „C“ oddelením z pozemku 
parc. č. 14/1, o výmere 125 m2 ako orná pôda v katastrálnom území Kraľovianky 
vedený príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS 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) a zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe 
k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa: 
 
 Prof. Ing. Vladislav Stračár a  manž. Eva, bytom Kupeckého 2, 821 08 Bratislava 
 
 
 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. 

 
 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 

prerokovalo predložený „Návrh zámeru mesta vo veci prevodu nehnuteľného 
majetku mesta“ a 
 
 A)   schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to geometrickým plánom vytvorených pozemkov registra „C“ oddelením 
z pozemkov registra „E“ parc. č. 107/3 a 107/103 v katastrálnom území Šamorín 
vedených príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV 
č. 3310 v podielovom spoluvlastníctve Mesta Šamorín, a to pozemkov registra „C“ 
parc. č. 1661/10 o výmere 14 m2 a parc. č. 1655/46 o výmere 7 m2 v podiele 42/60-
in, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona 
SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa: 
 

Eugen Lipka a manž. Helena, bytom Jasná 12, 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. 
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X.    
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo predložený „Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva 
k nehnuteľnosti – pozemku“ registra „C“ parc. č. 1099 o výmere 352 m2 ako záhrada 
v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici a 
 
 A)  schválilo zámer  mesta Šamorín na prevod nájomného práva na prenájom 
nehnuteľnosti  –  pozemku parc. č. 1099 o výmere 352 m2 ako záhrada   
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  o ktorom 
rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto 
návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, pre žiadateľa: 

 
Ing. Milan Halčák, bytom Hlavná 56, 931 01 Šamorín 

 
s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 6/2007/XVII. zo dňa 
28.08.2007 a č. 32/2002/XV. zo dňa 03.05.2002 

 
 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. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo predložený „Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva 
k nehnuteľnosti – pozemku“ registra „C“ parc. č. 1167 o výmere 390 m2 ako záhrada 
v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici a 
 
 A)  schválilo zámer  mesta Šamorín na prevod nájomného práva na prenájom 
nehnuteľnosti  –  pozemku parc. č. 1167 o výmere 390 m2 ako záhrada   
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  o ktorom 
rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto 
návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, pre žiadateľa: 

 
Mgr. Natália Matanin, bytom Lacková 3, 841 04 Bratislava 
 

s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 6/2007/XVII. zo dňa 
28.08.2007 a č. 32/2002/XV. zo dňa 03.05.2002 

 
 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. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu – nehnuteľnosti“, záhradnej chaty bez 
súpisného čísla na pozemku parc. č. 1102 v katastrálnom území Šamorín na 
Pomlejskej ulici, vedenej príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, Správou 
katastra v DS na LV č. 1328 vo výlučnom vlastníctve Oľgy Lukáčovej bytom Vážska 
11, 921 01 Piešťany – darovaním do vlastníctva mesta Šamorín a schválilo prevod 
nehnuteľnosti, záhradnej chaty bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1102 
v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici, vedenej príslušným Katastrálnym 
úradom v Trnave, Správou katastra v DS na LV č. 1328  

 
vo výlučnom vlastníctve Oľgy Lukáčovej, bytom Vážska 11, 921 01 Piešťany 

 darovaním bez ťarchy do vlastníctva mesta Šamorín. 
 
 

XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie 
mesta – Zariadeniu pre seniorov, so sídlom Vŕbová č. 2, 931 01  Šamorín“ a  

 
1) schválilo Zmluvu o zverení správy nehnuteľného majetku mesta 

Šamorín do správy rozpočtovej organizácie mesta – Zariadeniu pre 
seniorov, so sídlom Vŕbová č. 2, 931 01  Šamorín v predloženom 
rozsahu 

 
2) táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

 
 

   XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku 
mesta zo dňa 03.06.2005 uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho 
zákonníka“ a 

 
1) schválilo Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku 

mesta zo dňa 03.06.2005, uzavretej medzi mestom Šamorín a AREA 
Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01  Šamorín 
v predloženom rozsahu 

 
2) tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
Zákona č. 21/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 
znení. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2011“  a  

 
1) schválilo  prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na 

rok 2011 nasledovne: 
 
Organizácia/športový klub Transfer na rok 2011 

TJ Družstevník Mliečno           2 070.-€ 
Klub šermu Šamorín           7 360.-€ 
TJ KCK Šamorín          8 470.- € 
FC ŠTK 1914 Šamorín        12 330.- € 
Tenis ŠTK Šamorín          3 000.- € 
Zápasnícky klub GLADIÁTOR          7 160.- € 
ŠBK Šamorín          7 120.- € 
FC GOLD BALL Samaria          1 010.- € 
KYOKUSHIN karate klub          1 040.- € 
Stolnotenisový oddiel Šamorín             440.- € 
Spolu :         50 000.- € 
 
Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek 
 
Organizácia/mládež Transfer na rok 2011 
MO SRZ Šamorín /rybári/ 400.- € 
LAURA – Združenie mladých  300.- € 
YOUNG ROCK IN Šamorín /Jurányi, Kovács/ 650.- € 
Mestský kynologický klub 200.- € 
Kynologický klub PO – VA 400.- € 
OZ Čilistovníček 200.- € 
ZŠ M. Korvína s VJM /Školské športové stredisko 
KCK/ 

          2000.- € 

F. K. Šamorín           1000.- € 
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín           1000.- € 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 450.- € 
Mestský modelársky klub Šamorín 400.- € 
Spolu :           7 000.- € 
 
 

2) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2011 
v pomere poskytnutých dotácií. 
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XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2011“ a 
 
1) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2011 nasledovne 
 

Výška dotácie pre kultúru na rok 201: 20.000-, € 
                                                                                                          

Por. 
číslo 

Názov organizácie Požiadavka 
v € 

Návrh na 
schválenie v € 

1 ZO CSEMADOK  18 400 8 100 
2 ZO CSEMADOK  Mliečno       850    850 
3 MO Matice slovenskej   2 000 1 150 
4 Harmonia Classica  1 000    500 
5 GANDHI OZ Rómov     750    600 
6 IMMORTAL OZ 1 500 1 050 
7 Chrám. spev. zbor Sancta Maria  1 539    500 
8 Spol. At Home Gallery 6 900 2 500 
9 RZ pri ZUŠ Š. Németha - Šamorínskeho 2 300 1 000 

10 Somorja és vidéke Kulturális Társulat    500    300 
11 Rímskokatolícka cirkev - spol. KIK 1 500    400 
12 Mayer Éva 1 250       0 
13 Németh Krisztián  1 300       0 
14 Mgr. Judita Kaššovicová  1 300   500 
15 OZ Euroregio 2 000   500 
16 Ecclesia n. o.  7 905 1 500 
17 Németh Imre  1 500    550 
  SPOLU      52 494 20 000 
    

Výška dotácie pre cirkev na rok 2011: 3 800,- € 
    
 

Por. 
číslo 

 
 

Názov organizácie  Požiadavka 
Návrh na 

schválenie 
1 Rímskokatolícka cirkev  5 000    925 
2 Cirkevný zbor ECAV 1 500    925 
3 Reformovaná kresťanská cirkev  2 000 1 950 
  SPOLU 8 500 3 800 

                                                                                                                                                  
2) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2011 

v pomere poskytnutých dotácií. 
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XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

prerokovalo „Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2011“ a 

 
1) schválilo prerozdelenie bežných transferov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2011 nasledovne: 

 

 
Školy a školské zariadenia   

Iskolák és iskolai 
intézmények 

Návrh prerozdelenia bežných 
transferov na rok 2011                  

Javaslat az anyagi támogatás elosztására
a  2011-es évre                      

Kláštorná 1 628 

Rybárska 1 050 

Mliečno   595 
ZŠ 

Spolu 3 273 
    

MŠ Školská VJM   595 

MŠ Školská   910 

MŠ Ulice Márie   560 

MŠ Veterná   910 

MŠ Poľovnícka   560 

MŠ Dunajská   980 

MŠ Mliečno   350 

MŠ Gazdovský rad   805 

MŠ 

Spolu 5 670 
    

 CVČ      75 

 ZUŠ    950 

 Spolu 1 025 
   

Gymnázium M.R.Š.    150 

Gymnázium I.M. s VJM    150 

Hotelová akadémia      35 

SOU SD Jednota     65 

Špeciálna ZŠ     25 

Špeciálna ZŠ s VJM     25 

Iné   
školy 

ZŠ Liečebný ústav     25 
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 Spolu  475 
   

 Bežné transfery spolu                              10 443 
    

 

Rezerva Komisie školstva pri 
MsZ                                9 557 

 Letné opravy                                4 000 

 Spolu                              13 557 

 Bežné transfery 24 000 

 Schválený rozpočet 24 000 
 
 
2)  uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu uvoľniť po 31.10.2011 

v pomere poskytnutých dotácií 
 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 

v zmysle platného Poriadku odmeňovania prerokovalo „Návrh na odmeňovanie 
riaditeľov škôl so samostatnou právnou subjektivitou v  meste Šamorín za rok 2010“ 
a 

 
a) konštatovalo, že hospodárenie mesta za rok 2010 bolo vyhodnotené 

a záverečný účet mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 
17.03.2011  

 
b) schválilo nasledovnú výšku odmien: 
      riaditeľke ZŠ Mateja Bela   30 % zo súčtu tarif. platu za dané obd. 
      riaditeľke ZŠ Mátyása Korvína 30 % zo súčtu tarif.  platu za dané obd. 
      riaditeľke ZUŠ    30 % zo súčtu tarif.  platu za dané obd. 
 

 
 XIX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011 
v zmysle platného Poriadku odmeňovania prerokovalo „Návrh na odmeňovanie 
riaditeľov rozpočtových organizácií mesta Šamorín za rok 2010“ a 

 
a) konštatovalo, že hospodárenie mesta za rok 2010 bolo vyhodnotené 

a záverečný účet mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 
17.03.2011  

 
b) schválilo nasledovnú výšku odmien: 
      riaditeľ MsKS        20 % zo súčtu tarifného platu za dané obdobie 
      riaditeľka ZpS         nebola schválená odmena 
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XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011  

v zmysle platného Poriadku odmeňovania prerokovalo „Návrh na odmeňovanie 
primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta Šamorín za 
rok 2010“ a 

 
a) konštatovalo, že hospodárenie mesta za rok 2010 bolo vyhodnotené 

a záverečný účet mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 
17.03.2011. Úlohy mesta vyplývajúce zo zákona o Obecnom zriadení 
a v súlade s potrebami mesta boli zabezpečené z vlastných zdrojov bez 
použitia návratných finančných prostriedkov. 

 
b) schválilo nasledovnú výšku odmien: 
      primátor mesta    50 % zo súčtu platov za dané obdobie 
      zástupca primátora       30 % zo súčtu platov za dané obdobie 
      hlavný kontrolór mesta   30 % zo súčtu platov za dané obdobie 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
   prednosta MsÚ        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : PaedDr. Gábor Veres  ........................................ 
 
 
 
 
    Ing. Ladislav Kovács  ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Zoltán Faragó      ........................................ 
 Robert Keresztes 
 Csaba Kiss 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 20.04.2011  
čiastka 4/2011/ 

 
 


