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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                       v Šamoríne, čiastka 8/2007 

               Uznesenia prijaté dňa 13.12.2007 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristián Forgách, Jozef Nagy, Robert 
Keresztes. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne: 
- Vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Šamoríne 
- Návrh zmluvy medzi VÚB a.s. a AREA Šamorín spol. s r.o. 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

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

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Informáciu o vykonaní zmeny rozpočtu mesta Šamorín na rok 2007“ 
a vzalo na vedomie predloženú informáciu. 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2007 (ďalej len 
VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 o miestnych daniach a 

 
a) schválilo VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín 

číslo 5/2005 o miestnych daniach v predloženom znení 
 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť schválené VZN mesta Šamorín na úradnej tabuli 

obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 
      termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 9/2007 
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 o informačných, reklamných 
a propagačných zariadeniach“ a 

 
a) schválilo VZN č. 9/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín 

číslo 1/2007, o informačných, reklamných a propagačných zaradeniach  
v predloženom znení 

 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť schválené VZN mesta Šamorín na úradnej tabuli 

obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 
      termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 10/2007 
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom na území 
mesta Šamorín a 

 
a) schválilo VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín 

číslo 5/2007, o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej 
pôžičky občanom s trvalým pobytom na území mesta Šamorín v 
predloženom znení 

 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť schválené VZN mesta Šamorín na úradnej tabuli 

obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 
      termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2007 (ďalej len 
VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a 

 
a) schválilo VZN č. 11/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v predloženom rozsahu 

 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť schválené VZN mesta Šamorín na úradnej tabuli 

obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 
      termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2007 (ďalej len 
VZN) o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta 
Šamorín a  

 
a) schválilo VZN č. 12/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností na území mesta Šamorín v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo MsÚ vyhlásiť schválené VZN mesta Šamorín na úradnej tabuli 

obvyklým spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta 
      termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh viacročného rozpočtu mesta Šamorín na roky 2008 – 2010 „ a 
 
a) vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mesta na roky 2008 – 2010 
 
b) schválilo návrh rozpočtu na rok 2008 v hlavných bodoch nasledovne: 
 
 bežné príjmy   184.937,- tis. Sk 
 kapitálové príjmy   137.866,- tis. Sk 
 s p o l u    322.803,- tis. Sk 
 
 bežné výdavky   184.937,- tis. Sk 
 kapitálové výdavky  137.866,- tis. Sk 
 s p o l u    322.803,- tis. Sk 
  
c) vzalo na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 

2009 a 2010 
 
d) uložilo MsÚ viacročný rozpočet mesta Šamorín na roky 2008 – 2010 

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

 termín:   do 15.12.2007 
 zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh – Plán mesta Šamorín na zavedenie eura“, ktorý schválilo 
v predloženom rozsahu. 

 
 
 
 



 4

XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie mesta 
Šamorín, čistopis 11/2007“ a 

 
a) vzalo na vedomie Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č. j. 

KSÚ – OÚP – 01153/2007/TI  zo dňa 10.12.2007 k návrhu územného 
plánu mesta Šamorín 

 
b) schválilo 

1) územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šamorín, 
čistopis 11/2007“ 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. 13/2007, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
„Územný plán mesta Šamorín – čistopis 11/2007“ 

 
c) poverilo primátora mesta 
 

1) zabezpečiť uloženie dokumentácie – Územný plán mesta Šamorín –
čistopis 11/2007“ 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:   do 31.03.2008 
 
2) vyhlásiť záväznú časť územného 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. 

 Termín:   28.12.2007 
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XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v katastrálnom území 
Šamorín“ a schválilo odpredaj: 

- novovytvoreného pozemku parc. č. 1921/72 o výmere 17 m2 ako zastavaná 
plocha 

- parc. č. 2193/1 o výmere 79 m2 ako zastavaná plocha pod TS 11 so s. č.1633 
- parc. č. 2556 o výmere 139 m2 ako zastavaná plocha pod TS 15 so s. č. 1713 
- parc. č. 2748 o výmere 69 m2 ako zastavaná plocha pod TS 16 so s. č. 1714 
- parc. č. 2782/1 o výmere 60 m2 ako zastavaná plocha pod TS 17 so s. č. 1715 
- parc. č. 2782/2 o výmere 9 m2 ako zastavaná plocha pod TS 17 so s. č. 1715 

v katastrálnom území Šamorín, vedené príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, 
Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľa: 
 
 ZSE distribúcia, a. s. Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
 
za kúpnu cenu vo výške 1.000,- Sk /m2.  
 
 
 XIV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  
prerokovalo „Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľností“ – pozemku parc. č. 
221 o celkovej výmere 513 m2 ako záhrada a parc. č. 2208 o výmere 602 m2 ako 
záhrada na Bratislavskej ceste v katastrálnom území Šamorín, vedené na LV č. 870 
vo vlastníctve Mesta Šamorín, za účelom výstavby prefabrikovaných betónových 
garáží v počte 13 ks v zmysle schváleného projektu stavby a schválilo prenájom 
časti nehnuteľností za účelom výstavby prefabrikovaných betónových garáží v počte 
13 ks v zmysle schváleného projektu stavby pre žiadateľov: 

        Štefan Szabó, Gazdovský rad 65, Šamorín 
Mgr. Laura Nagyová, Gazdovský rad 65, Šamorín 
        Anna Pongráczová, Gazdovský rad 63, Šamorín 
        Gabriel Péder a manž., Gazdovský rad 27, Šamorín 
        Renáta Molnárová, Gazdovský rad 69, Šamorín 
        Zoltán Molnár ml., Gazdovský rad 69, Šamorín 
        Brigita Kovácsová, Gazdovský rad 49, Šamorín 
        Rudolf Szalay, Bratislavská 66/84, Šamorín 
        Martin Pošvanc, Veterná 6, Šamorín 
        Mária Sarvašová, Bratislavská 66/84, Šamorín 
        Anton Kadvan, Gazudovský rad 38/43, Šamorín 
Mgr. Katarína Hrušková, Gazdovský rad 38/43, Šamorín 
Ing.  Ladislav Nagy, Gazdovský rad 55, Šamorín 

 
s výškou nájomného 1.500,- Sk/garáž/rok. 
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XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľností“ – objektu v areáli ZŠ slovenskej na 
pozemku parc. č. 2589/3 o výmere 410 m2 so súpisným číslom 1856 v katastrálnom 
území Šamorín, vedený príslušným katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra 
v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve mesta Šamorín a schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti priamym odpredajom žiadateľovi: 

 
Zoltán Szeiler, bytom Mliečno 72, Šamorín 
 

za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 440.000,- Sk. 
 

 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Informáciu o priebehu a schválení registra obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP) v obci Šamorín, katastrálne územia: Šamorín, Mliečno, 
Kraľovianky“ a vzalo na vedomie predloženú informáciu. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie vyradenia hmotného investičného majetku (HIM) 
v správe MP BH s.r.o. podľa predloženého prehľadu“ a schválilo vyradenie HIM 
podľa predloženého prehľadu v zostatkovej hodnote 108.966,60 Sk a v obstarávacej 
cene vo výške 5.605.301,- Sk. 

 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku podľa 
predloženého zoznamu“ a schválilo vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku mesta v obstarávacej cene 14.749.668,51 Sk a v zostatkovej hodnote 
1.448.330,85 Sk. 

 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede a 
 
a) vzalo na vedomie návrh primátora mesta na voľbu prísediacich v počte 2 

osoby na volebné obdobie 2008 – 2011 
 
b) zvolilo prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede v počte 2 osoby 

na volebné obdobie 2008 – 2011 nasledovne: 
1. Božena Balogová, nar. 15.02.1945, bytom  Hlavná ul. č. 813/ 58, Šamorín 
2. Edita Valacsayová, nar. 08.08.1953, bytom Hlavná ul. č. 819/72, Šamorín 
 

c) poverilo primátora mesta Ing. Károlya Domsitza vydať menovaným 
osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu v Dunajskej Strede. 
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XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo  návrh primátora mesta na vymenovanie náčelníka mestskej polície 
JUDr. Richarda Mészárosa a  

 
a) schválilo podľa čl. 28, ods. 3 Štatútu mesta vymenovanie JUDr. Richarda 

Mészárosa za náčelníka MsP v Šamoríne k 01.01.2008 
 
b) poverilo primátora mesta s uzavretím pracovnej zmluvy s menovaným. 

 
 
 XXI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  
prerokovalo “Návrh zmluvy č. 1/BH/2008 o nájme nebytových priestorov medzi 
prenajímateľom AREA Šamorín spol. s r.o. a nájomcom VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 
929 90  Bratislava, a  
 

a) schválilo návrh zmluvy v predloženom rozsahu 
 
b) poverilo riaditeľa AREA Šamorín spol. s r.o. s uzavretím nájomnej 

zmluvy. 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány       Ing. Károly Domsitz 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Mgr. Gabriel Bárdos  ........................................ 
 
 
    PhDr. László Végh   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
         Jozef Nagy      ........................................ 
 Mgr. Kristián Forgách  
         Robert Keresztes 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa  13.12.2007  
čiastka 8/2007/XIX. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „“Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede a 
 
a) vzalo na vedomie návrh primátora mesta na voľbu prísediacich v počte 2 

osoby na volebné obdobie 2008 – 2011 
 
b) zvolilo prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede v počte 2 osoby 

na volebné obdobie 2008 – 2011 nasledovne: 
1. Božena Balogová, nar. 15.02.1945, bytom  Hlavná ul. č. 813/ 58, Šamorín 
2. Edita Valacsayová, nar. 08.08.1953, bytom Hlavná ul. č. 819/72, Šamorín 
 

c) poverilo primátora mesta Ing. Károlya Domsitza vydať menovaným 
osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu v Dunajskej Strede. 

 
 
Výsledok hlasovania: 
  
prítomných:  16 
za:  16   
proti:    0 
zdržal sa:   0 
nehlasoval:   0 
 
V Šamoríne, 14.12.2007 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa  13.12.2007  
čiastka 8/2007/XIII. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v katastrálnom území 
Šamorín“ a schválilo odpredaj: 

- novovytvoreného pozemku parc. č. 1921/72 o výmere 17 m2 ako zastavaná 
plocha 

- parc. č. 2193/1 o výmere 79 m2 ako zastavaná plocha pod TS 11 so s. č.1633 
- parc. č. 2556 o výmere 139 m2 ako zastavaná plocha pod TS 15 so s. č. 1713 
- parc. č. 2748 o výmere 69 m2 ako zastavaná plocha pod TS 16 so s. č. 1714 
- parc. č. 2782/1 o výmere 60 m2 ako zastavaná plocha pod TS 17 so s. č. 1715 
- parc. č. 2782/2 o výmere 9 m2 ako zastavaná plocha pod TS 17 so s. č. 1715 

v katastrálnom území Šamorín, vedené príslušným Katastrálnym úradom v Trnave, 
Správou katastra v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín pre 
žiadateľa: 
 
 ZSE distribúcia, a. s. Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
 
za kúpnu cenu vo výške 1.000,- Sk /m2. 
 
 
V Šamoríne, 14.12.2007 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa  13.12.2007  
čiastka 8/2007/XV. 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na odpredaj nehnuteľností“ – objektu v areáli ZŠ slovenskej na 
pozemku parc. č. 2589/3 o výmere 410 m2 so súpisným číslom 1856 v katastrálnom 
území Šamorín, vedený príslušným katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra 
v Dunajskej Strede na LV č. 870 vo vlastníctve mesta Šamorín a schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti priamym odpredajom žiadateľovi: 

 
Zoltán Szeiler, bytom Mliečno 72, Šamorín 
 

za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 440.000,- Sk. 
 
 
 
V Šamoríne, 19.12.2007 
 
 
 
 
         Ing. Károly Domsitz 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 
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V ý p i s 
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa  13.12.2007  
čiastka 8/2007/XII. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007  

prerokovalo „Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie mesta 
Šamorín, čistopis 11/2007“  

a) vzalo na vedomie Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č. j. 
KSÚ – OÚP – 01153/2007/TI  zo dňa 10.12.2007 k návrhu územného 
plánu mesta Šamorín 

b) schválilo 
1) územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šamorín, 

čistopis 11/2007“ 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. 13/2007, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
„Územný plán mesta Šamorín – čistopis 11/2007“ 

c) poverilo primátora mesta 
1) zabezpečiť uloženie dokumentácie – Územný plán mesta Šamorín –

čistopis 11/2007“ 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:   do 31.03.2008 
2) vyhlásiť záväznú časť územného 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. 

 Termín:   28.12.2007 
 
 
V Šamoríne, 07.01.2007 
         Ing. Károly Domsitz 
             primátor mesta 
 
Za správnosť: Katarína Boróková 


