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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne, čiastka 7/2011 

Uznesenia prijaté dňa 27.10.2011 
 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
27.10.2011 zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Koppány Kovács, Csaba Orosz 
a Ing. Imrich Tóth. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

27.10.2011 schválilo predložený program rokovania. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

27.10.2011  prerokovalo: 
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

2007-2013 za účelom realizácie projektu „Šamorín – Uherský Brod: Bohu 
ku cti, blížnemu na pomoc“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom Mesta Šamorín a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Šamorín 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 3.006,50 € z celkových oprávnených výdavkov 
projektu 60.130,- €  

    
a schválilo 
 

a) predloženie žiadosti o finančný príspevok cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
2007-2013 za účelom realizácie projektu „Šamorín – Uherský Brod: Bohu 
ku cti, blížnemu na pomoc“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom Mesta Šamorín a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Šamorín 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 3.006,50 € z celkových oprávnených výdavkov 
projektu 60.130,- €. 
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

27.10.2011 prerokovalo predložený návrh Mesta Šamorín na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno pre účely výstavby 
„zberného dvora“ a 
 
schválilo uzatvorenie  
 
 „Zmluvy o nájme časti pozemku“ medzi zmluvnými stranami: 
 

PD Modrý Dunaj Šamorín so sídlom Dolná  ulica 541/14 Mliečno, 931 01 
Šamorín – prenajímateľ 

 
Mesto Šamorín so sídlom Hlavná 37, 931 01 Šamorín – nájomca 
 

na prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 770/91 o výmere 879 m2 ako zastavaná 
plocha v k. ú. Mliečno vedený  na LV č. 1643 s nasledovnými podmienkami: 

- doba nájmu: na 5 rokov, s prednostným právom predĺženia doby nájmu,      
s predkupným právom nájomcu 

- s výškou nájmu: 0,167 €/m2/rok, ročné nájomné je vo výške 146,79 € 
              úhradou nájomného so spätnou platnosťou na obdobie 3 rokov za užívanie 

pozemkov vo výške  (3 x 146,79)  440,37 €. 
 
 
V.  
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

27.10.2011 prerokovalo predložený návrh Mesta Šamorín na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno pre účely výstavby 
„zberného dvora“ a 
 
schválilo uzatvorenie  

 
„Zmluvy o nájme časti pozemku“ medzi zmluvnými stranami: 
 

 Ing. František Hideghéty a manž. Eva bytom Pomlejská 126, 931 01  
Šamorín – prenajímateľ 
 

Mesto Šamorín so sídlom Hlavná 37, 931 01 Šamorín –  nájomca  
 

na prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 768/5 o výmere 1344 m2 ako ostatná 
plocha v k. ú. Mliečno vedený na LV č. 1140 s nasledovnými podmienkami: 

- doba nájmu: na 5 rokov s prednostným právom predĺženia doby nájmu 
              s predkupným právom nájomcu 

- s výškou nájmu: 0,167 €/m2/rok, ročné nájomné je vo výške 224,45 € 
s účinnosťou od 01.01.2012 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

27.10.2011 prerokovalo predložený návrh Mesta Šamorín na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno pre účely výstavby 
„zberného dvora“ a 
 
schválilo uzatvorenie  
 

„Zmluvy o nájme časti pozemku“ medzi zmluvnými stranami:      
   
Dezider Kovács a manž. Katarína bytom Mliečno č. 54, 931 01 Šamorín – 

prenajímateľ 
 
Mesto Šamorín so sídlom Hlavná 37, 931 01 Šamorín – nájomca 
 

na prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 768/3 o výmere 41 m2 ako ostatná plocha 
v k. ú. Mliečno vedený na LV č. 1030 s nasledovnými podmienkami: 

- doba nájmu: na 5 rokov s prednostným právom predĺženia doby nájmu 
              s predkupným právom nájomcu 

- s výškou nájmu : 0,167 €/m2/rok, ročné nájomné je vo výške  6,85 € 
s účinnosťou od 01.01.2012 

 
 

 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Angela Jágerová   ........................................ 
 
 
    Ladislav Czafik   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
        Koppány Kovács     ........................................ 
        Csaba Orosz 
 Ing. Imrich Tóth 


