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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                   v Šamoríne, čiastka 6/2007 

              Uznesenia prijaté dňa 28.08.2007 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ágnes Óváry, RNDr. Ildikó Némethová, István 
Bittera. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne 
- Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov – záhradky na Pomlejskej ulici 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za I polrok 2007“ a  
 
a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta za I polrok 2007 
 
b) uložilo MsÚ vyhodnotenie rozpočtu mesta za I polrok 2007 vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta 
Termín:   do 05.09.2007 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh územného plánu mesta Šamorín“ a vzalo na vedomie 
predloženú informáciu s pripomienkami. 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh VZN č. 5/2007 na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, sociálnej pomoci a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom na území 
mesta Šamorín“ a  

 
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ  VZN č. 5/2007 na poskytovanie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi, sociálnej pomoci a sociálnej pôžičky občanom s trvalým 
pobytom na území mesta Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
Termín:   do 05.09.2007 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 
 
 

 VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 
prerokovalo „Návrh VZN č. 6/2007 na poskytovanie finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ a  
 

a) schválilo materiál v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ  VZN č. 6/2007 na poskytovanie finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 
Termín:   do 05.09.2007 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na úpravu výšky mesačného príspevku rodičov v materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v školskom roku 2007/2008“ a  

 
a) vzalo na vedomie predložený materiál 
 
b) schválilo výšku mesačného príspevku rodičov v materských školách 

nasledovne: 160,- Sk/dieťa, resp. 120,- Sk pre deti v hmotnej núdzi, 200,- 
Sk/dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Šamorín 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnosti“   -
pozemku parc. č. 1043 o výmere 386 m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín 
na Pomlejskej ulici a schválilo prevod nájomného práva k nehnuteľnosti pre 
žiadateľa 

 
Jolana Miklovičová, rod Čeligová, bytom Hlavná 20, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 2,- Sk/m2/rok s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky 
uznesení, čiastky 25/2005/X. zo dňa 20.10.2005 a čiastky 32/2002/XV. zo dňa 
03.05.2002. 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam“ – 
pozemku parc. č. 1109 o výmere 358 m2 ako záhrada a parc. č. 1110 o výmere 23 
m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej 
ulici a schválilo prevod nájomného práva k nehnuteľnostiam pre žiadateľa 

 
Klaudia Bogyai, bytom Hlboká cesta 4, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 2,- Sk/m2/rok s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky 
uznesení, čiastky 25/2005/X. zo dňa 20.10.2005 a čiastky 32/2002/XV. zo dňa 
03.05.2002. 
 

XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti“ - pozemku parc. č 
2211 o celkovej výmere 513 m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín vedený 
na LV č 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín  a schválilo prenájom časti nehnuteľnosti 
za účelom výstavby v poradí piatej prefabrikovanej garáže ako pokračovanie 
výstavby radových garáží podľa zastavovacej štúdie pre žiadateľa 

 
Ján Varga a manž. Marta, bytom Veterná 2, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 1500,- Sk/garáž/rok. 

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti“ – pozemku parc č. 
503 o celkovej výmere 1083 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 95 m2 
v katastrálnom území Mliečno vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín 
a schválilo prenájom časti nehnuteľnosti pre žiadateľa 

 
Tibor Szelle a manželka Hedviga, bytom Mliečno 620, 931 01  Šamorín 

 
s výškou nájomného 2,- Sk/m2/rok. 
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XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľnosti“ – objektu Centra voľného času 
(CVČ) so súpisným číslom 404, s oplotením, vonkajšími úpravami a pozemkom parc. 
č. 1216 o výmere 1382 m2 na Pomlejskej ulici v katastrálnom území Šamorín, 
vedených príslušným katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej 
Strede na LV č. 870 vo vlastníctve mesta Šamorín a  

 
a) schválilo odpredaj nehnuteľností: 

- objektu CVČ so súpisným číslom 404 na parc. č. 1216 
- plotov 
- vonkajších úprav 
- pozemku parc. č. 1216 o výmere 1382 m2 

nachádzajúcich sa v k. ú. Šamorín, vedených na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta 
Šamorín formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna ponuková cena nehnuteľnosti 
– objektu je určená na základe vypracovaného znaleckého posudku znalcom 
v odbore stavebníctvo, vo výške 2.945.434,95 Sk. 
Minimálna ponuková cena pozemku je stanovená v zmysle platnej cenovej mapy 
mesta vo výške 2.220,- Sk/m2. 
 

b) uložilo MsÚ 
1) vypracovať súťažné podklady verejnej obchodnej súťaže a zverejniť ich 

obvyklým spôsobom 
2) zapracovať ako podmienku do verejnej súťaže využitie budovy na 

administratívne a (alebo) bytové účely 
3) minimálne 2/3 z kúpnej ceny použiť na kultúrne, školské a mládežnícke 

účely a konkrétne využitie zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2008. 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov“ medzi prenajímateľom: 
MsKS Šamorín a nájomcom: Imrich Szalay, Čilistovská 7, 931 01  Šamorín (Pitonbar) 
a 

a) schválilo Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
b) poverilo riaditeľa MsKS podpísaním Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov s nájomcom 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní 
majetku“ medzi prenajímateľom: MsKS Šamorín a nájomcom: Viktor Strelec, 
Gazdovský rad 65/63, 931 01  Šamorín a  

a) schválilo Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov a dočasnom 
užívaní majetku 

 
b) poverilo riaditeľa MsKS podpísaním Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov a dočasnom užívaní majetku s nájomcom 
 
c) uložilo MsÚ do dvoch rokov vypracovať návrh dlhodobého využitia budovy 

bývalého kina Slovan a prislúchajúcich objektov 
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XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na schválenie Zmluvy č. 2020543.......“ o dodávke vody 
z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou a  

 
a) neschválilo Návrh Zmluvy č. 2020543...... o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodu 
nekompletnosti a neprehľadnosti Zmluvy vypracovanej ZVS a. s. OZ 
Dunajská Streda 

 
b) poverilo primátora mesta prerokovať návrh Zmluvy o dodávke vody 

z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
a následne predložiť MsZ. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov – záhrad na Pomlejskej 
ulici v Šamoríne“, nachádzajúcich sa v intraviláne k. ú. Šamorín, vedených 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo 
vlastníctve Mesta Šamorín, ktorých platnosť končí dňom 31.10.2007 a 

 
a) schválilo predĺženie Zmlúv o nájme a dočasnom užívaní pozemkov – 

záhrad na Pomlejskej ulici v Šamoríne na dobu určitú do 31.10.2011 
 
b) uložilo MsÚ vypracovať dodatky k Zmluvám o nájme a dočasnom užívaní 

pozemkov s nájomcami predmetných pozemkov 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány      Ing. Károly Domsitz 
  prednosta úradu          primátor mesta 
 
 
 
 
Overovatelia:  Mgr. Kristián Forgách   ............................. 
 
 
            Jozef Nagy    ............................. 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
RNDr. Ildikó Némethová       ............................. 
   Ágnes Óváry 
 István Bittera 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 28.08.2007  
čiastka 6/2007/VIII. 

 
 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.08.2007 

prerokovalo „Návrh na úpravu výšky mesačného príspevku rodičov v materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v školskom roku 2007/2008“ a  

 
a) vzalo na vedomie predložený materiál 
 
b) schválilo výšku mesačného príspevku rodičov v materských školách 

nasledovne: 160,- Sk/dieťa, resp. 120,- Sk pre deti v hmotnej núdzi, 200,- 
Sk/dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Šamorín 

 
 
V Šamoríne, 07.09.2007 
 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


