
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 30/2014

           Uznesenia prijaté dňa 26.06.2014

I.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

volilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Kovács, Ágnes Óváry a Ing. Imrich 
Tóth.

II.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôzne:
- Návrh  na  schválenie  zástupcu  mesta  Šamorín  do  štatutárneho 

orgánu spoločnosti AREA Šamorín, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 
931 01  Šamorín

- Návrh  na  schválenie  zástupcu  mesta  Šamorín  do  štatutárneho 
orgánu spoločnosti MPBH ŠAMORÍN s.r.o. so sídlom Veterná 23/D, 931 01 
Šamorín

- Návrh  na  schválenie  uzatvorenia  „Zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena“ v k. ú. Šamorín na uloženie plynárenského zariadenia

- Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 
2013

III.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

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

IV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2014 a
a) schválilo Vyhodnotenie  rozpočtu  mesta  k 31.03.2014 

v predloženom rozsahu
b) uložilo mestskému  úradu  Vyhodnotenie  rozpočtu  mesta 

k 31.03.2014 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako 
aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 04.07.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

V.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a
a) schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 v predloženom rozsahu
b) uložilo mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta.
Termín: do 04.07.2014
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Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
VI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku  mesta  v k.  ú. 
Šamorín podľa § 16  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 
o nakladaní  s majetkom mesta  v súlade  s  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona  SNR č. 
138/1991  Zb.   o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov  a schválilo  prevod 
majetku  mesta   v súlade  s  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona  SNR č.  138/1991  Zb. 
o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov,  pre  účely  existujúcej  predajne 
priemyselného tovaru a svietidiel, a to

- v celosti pozemok registra „C“ parc. č. 142/15 o výmere 14 m2 ako ostatné 
plochy vedený na LV č. 870

- novovytvorený pozemok geometrickým plánom z pozemku registra „C“ parc. 
č. 142/12 o celkovej výmere 276 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870 
o veľkosti 36 m2                            

za kúpnu cenu minimálne stanovenú znaleckým posudkom pre žiadateľa:

JORVIK s.r.o., so sídlom Nová 19, 931 01 Šamorín.

VII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na  schválenie nakladania s nehnuteľnosťou – prevod majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č.  138/1991  Z.z.   o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov  a schválilo 
prevod nehnuteľného majetku mesta, a to novovytvorených pozemkov geometrickým 
plánom  č.  7735-02/2013  zo  dňa  07.05.2013  v katastrálnom  území  Šamorín, 
vedených 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) zákona SNR č. 138/1991 Zb., a to pozemkov registra „C“:
- parc. č. 3476/8     o výmere         3 m2 ako ostatná plocha                        LV č. 3422
- parc. č. 3476/6     o výmere     119 m2 ako ostatná plocha                        LV č. 3422
- parc. č. 3471/34   o výmere   1120 m2 ako orná pôda                                LV č. 870
- parc. č. 3471/57   o výmere   1198 m2 ako orná pôda                                LV č. 870
- parc. č. 3471/58   o výmere     152 m2 ako orná pôda                                LV č. 870
- parc. č. 3474/3     o výmere     172 m2 ako zastavané plochy a nádvoria   LV č. 870
- parc. č. 3475/2     o výmere       59 m2 ako zastavané plochy a nádvoria   LV č. 870
- parc. č. 3475/3     o výmere       27 m2 ako zastavané plochy a nádvorie   LV č. 870

za kúpnu cenu stanovenú v návrhu kúpnej zmluvy vo výške 90.253,80 € bez DPH.

Dôvodom prípadu  hodného  osobitného  zreteľa  na  prevod  nehnuteľností  je 
majetkoprávne  usporiadanie  vlastníctva  stavbou  dotknutých  pozemkov,  realizácia 
ktorej  je  verejným  a ekonomickým  záujmom,  v zmysle  §  17  časti  3  VZN  mesta 
Šamorín č. 2/2011 o prevode majetku mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov pre žiadateľa: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45
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VIII.
Mestské  zastupiteľstvo   v  Šamoríne  na  svojom zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. 
Šamorín a schválilo prenájom majetku mesta – verejné priestranstvo vo vlastníctve 
mesta Šamorín, a to parc. č. 1917/1  o celkovej výmere 379 m2 ako lesný pozemok 
pre žiadateľa

Štefan Nagy, bytom Topoľová 6, 931 01 Šamorín

s výškou nájmu v súlade so VZN mesta Šamorín č. 11/2012, ktorým sa dopĺňa VZN 
č. 11/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta vo výške 0,30 €/m2/rok na 
dobu určitú 10 rokov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 

toho  času  prebytočný,  ktorý  nemá  možnosť  využiť  na  iné  účely.  Doteraz  tento 
majetok bol žiadateľom riadne užívaný, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta  (ďalej len „VZN“),  v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013. 

IX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh   na  schválenie  nakladania  s nehnuteľnosťou  v k.  ú.  Šamorín 
a schválilo prenájom majetku mesta Šamorín pozemku registra „C“ parc. č. 3366/1 
o celkovej výmere 7.783 m2 vedený na LV č. 870 ako ostatná plocha vo vlastníctve 
Mesta Šamorín s využitím pre činnosť mestského streleckého klubu s výškou nájmu 
1,- € pre areál na rok na dobu určitú, na  2 roky s podmienkou, že nájomca nemôže 
realizovať na predmetnom pozemku stavebné ani terénne úpravy pre žiadateľa: 

Mestský strelecký klub Šamorín, zastúpený Kolomanom Horváthom

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a VZN č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013, vzhľadom 
na skutočnosť, že predmetný pozemok je  toho času pre mesto prebytočný, žiadateľ 
bol  dlhodobým doterajším nájomcom predmetnej  nehnuteľnosti,  riadne plnil  svoje 
záväzky a naďalej má v úmysle prevádzkovať činnosť strelnice.
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X.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta podľa § 16 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o nakladaní s majetkom 
mesta v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a  schválilo prevod majetku mesta  v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  z  dôvodu  majetkoprávneho  usporiadania   časti  pozemkov,  vzniknutých 
posunutím  hraníc  stavby  objektu  a pre  potreby  vytvorenia  parkovacích  miest 
z dôvodu dopravou zaťaženého okolia a v neposlednom rade nedostatku odstavných 
plôch v celosti geometrickým plánom novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 
2589/40 o výmere 328 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedený na LV č. 870 za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, avšak nie za menej ako 41,60 €/m2 

pre žiadateľa:

Zoltán Szeiler, bytom Krajná ulica 72/4,  931 01 Šamorín - Mliečno

XI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 28/2014/IX. zo dňa 
27.02.2014 a  zrušilo Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 28/2014/IX. zo dňa 27.02.2014 
–  na  odpredaj  nehnuteľnosti  –  pozemku  pre  účely  výstavby  rodinného  domu 
v katastrálnom území Kraľovianky.
 

XII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  žiadosti  žiadateľa  na   odpredaj  pozemku  vo 
vlastníctve  mesta  Šamorín   na  výstavbu  rodinného  domu  v katastrálnom  území 
Kraľovianky,  za kúpnu cenu vo výške 65,-  €/m2 a schválilo žiadosť žiadateľa  na 
odpredaj   nehnuteľnosti  –  pozemku na výstavbu rodinného  domu v katastrálnom 
území Kraľovianky, a to pozemku registra „C“ parc. č. 14/12 o výmere 676 m2 ako 
ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na 
LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa:

Tibor Dócze a manž. Magdaléna, bytom Nána Hronská 3130/4
       
v súlade s ustanovením § 9a odseku 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu schválenú 
uznesením MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2

     Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     V danom  prípade  mesto  prihliada  na  to,  že  predmetný  majetok  mesta  je 
umiestnený v lokalite určenej podľa platného územného plánu na výstavbu rodinného 
domu,  a tým  pre  mesto  je  prebytočný,  nemá  možnosť  ho  využiť  na  iné  účely 
a o ponúkaný  pozemok nebol  iným prejavený záujem,  a preto  je  tu  dôvod hodný 
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osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.

XIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadosti  na  odpredaj  pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo  žiadosť na odpredaj   nehnuteľnosti  – 
pozemku  na  výstavbu  rodinného  domu  v katastrálnom  území  Kraľovianky,  a to 
pozemku registra  „C“  parc.  č.  14/17 o výmere 624 m2 ako ostatná plocha v k.  ú. 
Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely 
výstavby rodinného domu, pre žiadateľa:

Erika Fehérová rod. Csánóová, bytom Pomlejská 66/A, 931 01 Šamorín
      
 v súlade s ustanovením § 9a odseku 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu schválenú 
Uznesením MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2.

     Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     V danom  prípade  mesto  prihliada  na  to,  že  predmetný  majetok  mesta  je 
umiestnený v lokalite určenej podľa platného územného plánu na výstavbu rodinného 
domu,  a tým  pre  mesto  je  prebytočný,  nemá  možnosť  ho  využiť  na  iné  účely 
a o ponúkaný pozemok nebol  iným prejavený záujem, a preto je tu dôvod hodný 
osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.

XIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadosti  na  odpredaj  pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadosť na odpredaj   nehnuteľnosti  – 
pozemku  na  výstavbu  rodinného  domu  v katastrálnom  území  Kraľovianky,  a to 
pozemku registra  „C“  parc.  č.  49/24 o výmere 636 m2 ako ostatná plocha v k.  ú. 
Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely 
výstavby rodinného domu, pre žiadateľa:

Štefan Hurton, bytom Veterná 14, 931 01 Šamorín
      
v súlade s ustanovením § 9a odseku 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu schválenú 
Uznesením MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2.

     Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     V danom  prípade  mesto  prihliada  na  to,  že  predmetný  majetok  mesta  je 
umiestnený v lokalite určenej podľa platného územného plánu na výstavbu rodinného 
domu,  a tým  pre  mesto  je  prebytočný,  nemá  možnosť  ho  využiť  na  iné  účely 
a o ponúkaný pozemok nebol  iným prejavený záujem, a preto je tu dôvod hodný 
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osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.

XV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo  Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného majetku (na výstavbu 
„Zariadenia pre seniorov) a schválilo odkúpenie časti pozemku registra „C“ z parc. č. 
2812  o celkovej  výmere  1.365  m2 ako  záhrada  v katastrálnom  území  Šamorín, 
vedený Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 793 vo vlastníctve 
Ladislava  Kovácsa  bytom  Veterná  12,  931  01  Šamorín,  geometrickým  plánom 
vytvorenej časti pozemku o výmere 376 m2 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 45,- 
€/m2 kupujúcim: Mestom Šamorín

XVI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh  na majetkoprávne  usporiadanie  pozemkov  v oplotenom areáli 
MŠ na Školskej ulici  v Šamoríne formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na odkúpenie 
pozemkov  o celkovej  výmere  439  m2 a na  základe  vzájomnej  dohody  zmluvných 
strán vyplatenie nájomného za obdobie posledných troch rokov a schválilo

a)  odkúpenie  nehnuteľností  –  pozemkov  registra  „C“  v katastrálnom území 
Šamorín z dôvodu usporiadania právnych vzťahov, a to:
- parc. č. 2591/19 o výmere 371 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. 2591/20 o výmere     7 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. 2592/13 o výmere   61 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie

vedených na LV č. 1523 
Mestom Šamorín za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku vo 
výške 12.000,- €

b) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vyplatenie nájomného za 
posledné tri roky za nehnuteľnosti: 
- parc. č. 2591/19 o výmere 371 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. 2591/20 o výmere     7 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. 2592/13 o výmere   61 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
vedené na LV č. 1523 v celkovej výške 6.000,- €.

     Úhrada kúpnej ceny a výšky nájmu na základe dohody zmluvných strán sa 
uskutoční v piatich rovnakých splátkach vo výške  3.600,- €  nasledovne:

I. splátka do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy
II. – V. splátka vždy do 31.03. príslušného roka .
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XVII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne   na  svojom zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie  zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 
8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.   o majetku  obcí  v znení  neskorších 
predpisov a 

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to pozemku registra „C“  parc. č. 770/97 o výmere 90 m2 ako zastavaná 
plocha a nádvorie, pozemku registra „C“  parc. č. 770/99 o výmere 33 m2 

ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Mliečno a pozemku 
registra  „E“   parc.  č.  427/1  o výmere  1288  m2 ako  ostatné  plochy 
v katastrálnom  území  Mliečno  vedené   Okresným  úradom  v DS 
Katastrálnym  odborom  na  LV  č.  1539  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  za 
kúpnu cenu  vo výške stanovenej podľa cenovej mapy mesta – t.j. 33,85 
€/m2.

 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti  je 
majetkoprávne  usporiadanie  vlastníctva  pri  zohľadnení  polohy,  výmery,  resp. 
spôsobu využitia v súlade s podmienkami  VZN  č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta (ďalej len „VZN“), v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013 pre 
žiadateľa: 

Donau farm Šamorín s.r.o., so sídlom Dolná ulica 541/14, 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.

XVIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín a 

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta, a to:
- pozemok registra „C“ parc. č. 1921/88 o výmere 107 m2

- pozemok registra „C“ parc. č. 1932/3   o výmere 339 m2

pre žiadateľa:

Ing. Arpád Figura a manž. Jana, bytom Jabloňová 8, 931 01 Šamorín
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s výškou nájmu v súlade  s  VZN mesta  Šamorín  č.  11/2012,  ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 11/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta vo 
výške 0,30 €/m2/rok na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 

toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely. Menovaný žiadateľ 
doteraz,  ako  nájomca  si   riadne  plnil  svoje  povinnosti  vyplývajúce  z nájomného 
vzťahu, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.  
SNR  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v platnom  znení  a Všeobecne  záväzného 
nariadenia č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  (ďalej len „VZN“), 
v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013. 

b) poverilo  mestský  úrad  zabezpečením  zverejnenia  zámeru  mesta 
prenechať  majetok  mesta  –  verejné  priestranstvo  do  nájmu  z dôvodu 
hodného  osobitného  zreteľa  na  úradnej  tabuli  a na  svojej  internetovej 
stránke.  Tento  zámer  musí  byť  zverejnený  najmenej  15  dní  pred 
schvaľovaním  nájmu  Mestským  zastupiteľstvom  mesta  Šamorín,  počas 
celej tejto doby.

XIX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo  Návrh na schválenie  zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 
8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.   o majetku  obcí  v znení  neskorších 
predpisov a 

a) schválilo  zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku 
mesta, a to pozemku registra „C“ ako parc.  č. 1386 o výmere 4 m2 ako 
zastavaná  plocha  a  nádvorie  v katastrálnom  území  Šamorín  vedený 
Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom 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)   zákona  SNR  č.  138/1991  Zb., 
zdôvodneného  v dôvodovej  správe  k tomuto  návrhu,  ktorá  tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia za kúpnu cenu  vo výške stanovenú 
podľa znaleckého posudku pre žiadateľa: 

František Hüttner a manž. Terézia rod. Vágóová, 
bytom Školská 2, 931 01 Šamorín

Dôvodom prípadu  hodného  osobitného  zreteľa na  prevod  nehnuteľnosti  je 
dodatočné majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri  zohľadnení  polohy,  výmery, 
resp.  spôsobu  využitia  v súlade  s podmienkami   VZN   č.  2/2011  o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013

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 
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v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

XX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín a

a) schválilo  zámer prenajať majetok mesta Šamorín časť pozemku registra 
„C“  parc.  č.  913/2  o celkovej  výmere  204  m2 vedený  na LV č.  870  vo 
vlastníctve Mesta Šamorín v rozsahu veľkosti  plánovanej  stavby 120 m2 

s využitím  na  realizáciu  stavby  slúžiacej  na  zabezpečenie  sociálnych 
priestorov  (WC,  klubovňa  a kancelársky  priestor)za  1,-  €/rok  na  dobu 
neurčitú s polročnou výpovednou lehotou pre žiadateľa:  

Tenisový klub ŠTK Šamorín

z     dôvodu hodného osobitného zreteľa   v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a VZN č. 2/2011 o hospodárení 
a nakladaní  s majetkom  mesta  v znení  VZN  č.  11/2012  a VZN  č.  3/2013,  pri 
zohľadnení  polohy,  výmery a vzhľadom na skutočnosť,  že predmetný pozemok je 
toho času pre mesto prebytočný a bude využitý pre verejné športové účely.

b)  poverilo prednostu  mestského  úradu  zverejniť  schválený  zámer  mesta 
najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním  samotného  prenájmu  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. 

XXI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh zámeru mesta na prevod nájomného práva k nehnuteľnosti  – 
pozemku registra „C“ parc.  č. 1049 o výmere 376 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. 1049 o výmere 376 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:

Janka Méryová, bytom Veterná 33, 931 01 Šamorín

s platnosťou a podmienkami v zmysle Zbierky uznesení čiastky 8/2011/XV. 
zo dňa 15.11.2011.
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Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Záujmový  pozemok  registra  „C“  parc.  č.  1049  po  celé  obdobie   platnosti 

„zmluvy o nájme“ bol udržiavaný a využívaný výhradne len na záhradkárske účely 
v súlade  s podmienkami  platnej  zmluvy  o nájme.  Vzhľadom  na  vysoký  vek 
a zdravotné problémy užívateľky pozemku a na skutočnosť, že predmetný pozemok 
je toho času pre mesto nepotrebný, je tu dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 
písm.  c)  zákona SNR č.  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v platnom znení  a VZN č. 
2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN 
č. 3/2013.

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním  samotného  prenájmu  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 platnom  znení  a VZN  č.  2/2011  o hospodárení  a nakladaní 
s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/2013.

c) poverilo mestský úrad vypracovaním metodického postupu prenajímania 
pozemkov na Pomlejskej ulici (záhradky).
Termín: do 31.12.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

XXII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a  schválilo uzatvorenie  „Zmluvy  o zriadení  vecného  bremena“  v súvislosti 
s realizáciou  stavby „Šamorín, Čilistov – AQUA a HIPO aréna – preložka VN vedenia 
na  pozemku  registra  „E“  parc.  č.  1381/1  o výmere  13.330  m2 ako  orná  pôda 
vedeného na LV č.  3396 v podielovom spoluvlastníctve  Mesta  Šamorín  v podiele 
2/3-ín medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako povinná osoba
Západoslovenská distribučná, a.s. – ako oprávnená osoba
Čulenova 6
816 47  Bratislava                               

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XXIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a Zmluvy o zriadení  vecného bremena na výstavbu a uloženie 
inžinierskych  sietí  –  verejného  plynovodu,  s tým  súvisiacich  terénnych  úprav 
a zabezpečenie vstupu osôb a technických zariadení a   
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1)  schválilo uzatvorenie  „Zmluvy  o budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného 
bremena“  na  výstavbu  a uloženie  inžinierskych  sietí  –  verejného  plynovodu  na 
pozemkoch registra  „C“  parc.  č.  20/1 o celkovej  výmere 4.961 m2 ako zastavaná 
plocha a nádvorie vedená na LV č. 870  a pozemku reg. „E“ parc. č. 1077 o výmere 
8.773 m2 ako ostatné plochy vedená na LV č. 3422 vo výlučnom vlastníctve mesta 
Šamorín, v súvislosti s prípravou realizácie stavby „Hypermarket a obchodná galéria 
ARDIS“ medzi zmluvnými stranami:

povinnou osobou  – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov a 

oprávnenou osobou – ARDIS, a.s. Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  ako 
investor stavby

bezodplatne  na  dobu  určitú  po  dobu  uzatvorenia  „Zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena“.

2)  schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ spočívajúce 
v povinnosti  povinného  z vecného  bremena  trpieť  uloženie  verejného  plynovodu 
oprávneným z vecného bremena na pozemkoch po ich presnom zameraní v rozsahu 
vyznačenom v  geometrickom pláne medzi zmluvnými stranami:

povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov a 
oprávnenou osobou – ARDIS, a.s. Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  ako 
investor stavby

bezodplatne na dobu neurčitú po dobu životnosti stavby.

XXIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Šamorín a Návrh na uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ a

1) schválilo
a) zámer na prenájom majetku mesta:

- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/16 „diel 329“ o výmere  52 m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 318“ o výmere  38 m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 321“ o výmere  35 m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 333  o výmere 120m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3474      „diel 324“ o výmere  62 m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3474      „diel 332“  o výmere   2 m2 
  ako orná pôda

na dobu určitú do jedného roka odo dňa zahájenia prác na výstavbe IS 
s nájmom určeným podľa znaleckého posudku vo výške 2,16 €/m2/rok 
celkom: 667,44 €.
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- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 200“ o výmere 71 m2 
  ako orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 202“ o výmere 12 m2 
  ako orná pôda

ako dočasný záber na dobu určitú, ktorá bude spresnená v „Dodatku 
k nájomnej  zmluve“,  po  zahájení  stavebných  prác  po  právoplatnosti 
stavebného povolenia s nájmom určeným podľa znaleckého posudku 
vo výške 2,16 €/m2/rok celkom: 179,28 Eur pre žiadateľa: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45
821 09 Bratislava

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa na  prenájom  nehnuteľností  je 
majetkoprávne  usporiadanie  vlastníctva  stavbou  dotknutých  pozemkov,  realizácia 
ktorej  je  verejným  a ekonomickým  záujmom,  v zmysle  §  19  časti  4  o dočasnom 
užívaní majetku mesta VZN mesta Šamorín č. 2/2011 v znení VZN č. 11/2012 a VZN 
č. 3/2013 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

b) poverilo  mestský  úrad zabezpečením  zverejnenia  zámeru  mesta 
prenechať  majetok  mesta  –  verejné  priestranstvo  do  nájmu  z dôvodu 
hodného  osobitného  zreteľa  na  úradnej  tabuli  a na  svojej  internetovej 
stránke.  Tento  zámer  musí  byť  zverejnený  najmenej  15  dní  pred 
schvaľovaním  nájmu  Mestským  zastupiteľstvom  mesta  Šamorín,  počas 
celej tejto doby.

2) schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ najneskoršie 
do 12 mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na inžinierske 
stavby na nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/16 „diel 329“  o výmere 52 m2 ako 

orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 318“ o výmere 38 m2 ako 

orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 321“  o výmere  35 m2 ako 

orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3471/19 „diel 333“  o výmere 120 m2 ako 

orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3474      „diel 324“ o výmere  62 m2 ako 

orná pôda
- pozemok registra „C“ parc. č. 3474      „diel 332“  o výmere   2 m2 ako 

orná pôda
za  jednorazovú  odplatu  stanovenú  znaleckým  posudkom  v zmysle 
právnych predpisov platných v čase uzatvorenia zmluvy v rozsahu záberu 
podľa  príslušných  právnych  noriem  na  základe  porealizačného 
geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby spolu s príslušným 
ochranným pásmom medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – povinná osoba
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Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – oprávnená osoba
 Mlynské Nivy č. 45
  821 09  Bratislava

XXV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie bezodplatného prevodu spevnenej komunikácie a 
verejného  osvetlenia  v  „Obytnom  súbore  13  RD  Jasná  ulica  v Šamoríne“  spolu 
s pozemkami  dotknutých  stavbou,  a to  pozemkov  registra  „C“  parc.  č.  1655/55 
o výmere  2.407  m2 ako  ostatná  plocha  a parc.  č.  1654/2  o výmere  383  m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín  vedených na LV č. 4058 
a  schválilo bezodplatný  prevod  spevnenej  komunikácie,  verejného  osvetlenia  a 
pozemkov dotknutých stavbou, a to pozemkov registra „C“ parc. č. 1655/55 o výmere 
2.407 m2 ako  ostatná plocha  a parc.  č.  1654/2  o výmere 383 m2 ako  zastavané 
plochy  a  nádvoria  v katastrálnom  území  Šamorín   vedených  na  LV  č.  4058   v 
„Obytnom súbore 13 RD v Šamoríne“ z vlastníctva vlastníkov uvedených v časti „B“ 
listu vlastníctva č. 4058 do výlučného vlastníctva Mesta Šamorín.

XXVI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku pozemkov reg. „C“ 
parc. č. 972/3 o výmere  10.796 m2 ako zastavané plochy a nádvoria,  parc. č. 3496/5 
o výmere  3.842 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šamorín, zapísaných na 
Katastrálnom  odbore  Okresného  úradu  v Dunajskej  Strede  na  LV  č.  3192 
a vybudovanej  infraštruktúry  –  prístupová  komunikácia,  spevnené  plochy 
a parkoviská,  dažďová  kanalizácia  a vonkajšie  osvetlenie  a schválilo prevod 
nehnuteľného majetku pozemkov reg. „C“ parc.  č. 972/3 o výmere  10.796 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria,   parc.  č. 3496/5 o výmere  3.842 m2 ako zastavané 
plochy a nádvoria v k. ú. Šamorín, zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Dunajskej Strede na LV č. 3192 a vybudovanej infraštruktúry – prístupová 
komunikácia,  spevnené  plochy  a parkoviská,  dažďová  kanalizácia  a vonkajšie 
osvetlenie z vlastníctva vlastníkov uvedených v časti „B“ listu vlastníctva č. 3192 do 
výlučného vlastníctva Mesta Šamorín za kúpnu cenu vo výške 14.638,- € (slovom 
štrnásťtisíc šesťstotridsaťosem eur).

XXVII.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh  na  vyhlásenie  dňa  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  mesta 
Šamorín  a návrh  podrobností  o spôsobe  konania  voľby  hlavného  kontrolóra 
a  obsahové  náležitosti prihlášky a

1) vyhlásilo voľbu  hlavného kontrolóra mesta Šamorín v súlade s § 
18a ods.  2 a nasl.  zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov na deň 04.09.2014

2) určilo podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra :

-   kvalifikačné predpoklady: 
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a)  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  ekonomického  alebo 
právneho smeru bude výhodou

b) prax vo verejnej správe alebo v riadiacej,  ekonomickej,  právnickej 
a kontrolnej činnosti

c)  organizačné a riadiace schopnosti
d)  bezúhonnosť
e)  znalosť maďarského jazyka

- počítačové znalosti:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

- požadované  schopnosti  a osobnostné  vlastnosti:  profesionalita, 
flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

- náležitosti písomnej prihlášky:
a) osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé 

bydlisko, kontaktné údaje
b)  písomný  súhlas  uchádzača  na  spracovanie  osobných  údajov 

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
d)  údaje  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní  s úradne  overenou 

fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
e) profesijný životopis
f) čestné vyhlásenie o odbornej praxi.

Kandidáti  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  mesta  Šamorín  doručia  svoje 
písomné prihlášky v zalepenej  obálke označenej  „Voľba hlavného kontrolóra“ – 
NEOTVÁRAŤ najneskôr do  18.08.2014 do 12.00. hod. na Mestský úrad, Hlavná 37, 
931 01 Šamorín.

3)  schválilo  spôsob  vykonania  voľby  hlavného  kontrolóra,  a to tajným 
hlasovaním 

4) určilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok

5) menovalo komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

Ing. Tibor Pogány 
Robert Keresztes
Csaba Kiss

6)  uložilo mestskému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania 
voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín na úradnej tabuli  a spôsobom 
v mieste obvyklým.

Termín: do 04.07.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
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XXVIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh  na  delegovanie  zástupcov  mesta  do  orgánov  školskej 
samosprávy v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a 

a) schválilo návrh  na  delegovanie  zástupcov  mesta  do  orgánov 
školskej samosprávy v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín, a to: PaedDr. Gábor Veres a PhDr. László Végh.

b) uložilo mestskému  úradu  vydať  poverenia  na  delegovanie 
a upovedomiť orgány školskej samosprávy.
Termín: do 30.06.2014
Zodpovedný: Mgr. Štefan Vajas, ved. školského úradu

XXIX.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcu mesta Šamorín do štatutárneho orgánu 
spoločnosti AREA Šamorín, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01  Šamorín 
a schválilo Jozefa Nagya, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v platnom znení,  za  konateľa  spoločnosti  AREA Šamorín, 
spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01  Šamorín (IČO: 36 228 290, zapísaná 
v OR OS Trnava v oddiely: Sro, vložka č. 11061/T).

XXX.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcu mesta Šamorín do štatutárneho orgánu 
spoločnosti  MPBH  ŠAMORÍN  s.r.o. so  sídlom  Veterná  23/D,  931  01   Šamorín 
a schválilo Ing. Alžbetu Élesztősovú, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, za konateľa spoločnosti MPBH 
ŠAMORÍN  s.r.o. so  sídlom  Veterná  23/D,  931  01   Šamorín  (IČO:  36 261 611, 
zapísaná v OR OS Trnava v oddiely: Sro, vložka č. 14977/T).

XXXI.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena 
a schválilo uzatvorenie  „Zmluvy  o zriadení  vecného  bremena“  v súvislosti 
s realizáciou plynárenského zariadenia na časť pozemku registra C parc. č. 2120/1 
o celkovej  výmere  1176  m2  ako  zastavané  plochy  a nádvoria,  parc.  č.  2120/2 
o celkovej výmere 166 m2 ako zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc. č. 989/5 
o výmere  19  m2 ako  zastavané  plochy  a nádvoria  v k.  ú.  Šamorín,  pre  účely 
plynárenských zariadení medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako povinná osoba

SPP – distribúcia a.s. – ako oprávnená osoba
Mlynské nivy 44/b
825 11  Bratislava
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bezodplatne v súvislosti s realizáciou Zariadenia pre výuku plávania od 6 mesiacov 
do 3 rokov.

XXXII.
Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo  Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 
2013  a

A)  konštatovalo, že
1) hospodárenie mesta za rok 2013 bolo vyhodnotené a záverečný účet 

mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 10.04.2014. 
Úlohy  mesta  vyplývajúce  zo  zákona  č.  369/1990  Zb.  o Obecnom 
zriadení  a v súlade s potrebami mesta boli zabezpečené.

2) správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 boli 
schválené na plenárnych zasadnutiach  MsZ dňa 05.09.2013 (1. polrok) 
a 27.02.2014 (2. polrok)

B)  schválilo  odmenu hlavného kontrolóra mesta  vo výške  30 %  zo súčtu 
platov za rok 2013.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
  prednosta úradu primátor mesta

Overovatelia: PhDr. László Végh ........................................

Zoltán Faragó ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Ing. Ladislav Kovács ........................................

16



       Ágnes Óváry
Ing. Imrich Tóth

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXIX.

Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcu mesta Šamorín do štatutárneho orgánu 

spoločnosti AREA Šamorín, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01  Šamorín 

a schválilo Jozefa Nagya, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v platnom znení,  za  konateľa  spoločnosti  AREA Šamorín, 

spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01  Šamorín (IČO: 36 228 290, zapísaná 

v OR OS Trnava v oddiely: Sro, vložka č. 11061/T).

V Šamoríne, 03.07.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta

17



Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXX.

Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcu mesta Šamorín do štatutárneho orgánu 

spoločnosti  MPBH  ŠAMORÍN  s.r.o. so  sídlom  Veterná  23/D,  931  01   Šamorín 

a schválilo Ing. Alžbetu Élesztősovú, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, za konateľa spoločnosti MPBH 

ŠAMORÍN  s.r.o. so  sídlom  Veterná  23/D,  931  01   Šamorín  (IČO:  36 261 611, 

zapísaná v OR OS Trnava v oddiely: Sro, vložka č. 14977/T).

V Šamoríne, 03.07.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXXII.

Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 
prerokovalo  Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Šamorín za rok 
2013  a

A)  konštatovalo, že
1) hospodárenie mesta za rok 2013 bolo vyhodnotené a záverečný účet 

mesta bol schválený na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 10.04.2014. 
Úlohy  mesta  vyplývajúce  zo  zákona  č.  369/1990  Zb.  o Obecnom 
zriadení  a v súlade s potrebami mesta boli zabezpečené.

2) správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 boli 
schválené na plenárnych zasadnutiach  MsZ dňa 05.09.2013 (1. polrok) 
a 27.02.2014 (2. polrok)

B)  schválilo  odmenu hlavného kontrolóra mesta  vo výške  30 %  zo súčtu 
platov za rok 2013.

V Šamoríne, 03.07.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXII.

Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 

a  schválilo uzatvorenie  „Zmluvy  o zriadení  vecného  bremena“  v súvislosti 

s realizáciou  stavby „Šamorín, Čilistov – AQUA a HIPO aréna – preložka VN vedenia 

na  pozemku  registra  „E“  parc.  č.  1381/1  o výmere  13.330  m2 ako  orná  pôda 

vedeného na LV č.  3396 v podielovom spoluvlastníctve  Mesta  Šamorín  v podiele 

2/3-ín medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín – ako povinná osoba

Západoslovenská distribučná, a.s. – ako oprávnená osoba

Čulenova 6

816 47  Bratislava                               

bezodplatne, na dobu neurčitú.

V Šamoríne, 10.07.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.06.2014

V Šamoríne, 15.08.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková
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V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XII.

Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 
prerokovalo Návrh  na  schválenie  žiadosti  žiadateľa  na   odpredaj  pozemku  vo 
vlastníctve  mesta  Šamorín   na  výstavbu  rodinného  domu  v katastrálnom  území 
Kraľovianky,  za kúpnu cenu vo výške 65,-  €/m2 a schválilo žiadosť žiadateľa  na 
odpredaj   nehnuteľnosti  –  pozemku na výstavbu rodinného  domu v katastrálnom 
území Kraľovianky, a to pozemku registra „C“ parc. č. 14/12 o výmere 676 m2 ako 
ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na 
LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa:

Tibor Dócze a manž. Magdaléna, bytom Nána Hronská 3130/4
       
v súlade s ustanovením § 9a odseku 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu schválenú 
uznesením MsZ v Šamoríne č. 23/2009/VIII. vo výške 65,- €/m2

     Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     V danom  prípade  mesto  prihliada  na  to,  že  predmetný  majetok  mesta  je 
umiestnený v lokalite určenej podľa platného územného plánu na výstavbu rodinného 
domu,  a tým  pre  mesto  je  prebytočný,  nemá  možnosť  ho  využiť  na  iné  účely 
a o ponúkaný  pozemok nebol  iným prejavený záujem,  a preto  je  tu  dôvod hodný 
osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.

Hlasovanie:
13. hlasovanie – za schválenie žiadosti na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku 
prítomných – 13 na výstavbu RD v k. ú. Kraľovianky
za – 13 (Tibor Dócze a manželka Magdaléna)
proti – 0
zdržal sa – 0

 
V Šamoríne, 18.08.2014

Gabriel Bárdos
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primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XIII.

Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a Zmluvy o zriadení  vecného bremena na výstavbu a uloženie 
inžinierskych  sietí  –  verejného  plynovodu,  s tým  súvisiacich  terénnych  úprav 
a zabezpečenie vstupu osôb a technických zariadení a   

1)  schválilo uzatvorenie  „Zmluvy  o budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného 
bremena“  na  výstavbu  a uloženie  inžinierskych  sietí  –  verejného  plynovodu  na 
pozemkoch registra  „C“  parc.  č.  20/1 o celkovej  výmere 4.961 m2 ako zastavaná 
plocha a nádvorie vedená na LV č. 870  a pozemku reg. „E“ parc. č. 1077 o výmere 
8.773 m2 ako ostatné plochy vedená na LV č. 3422 vo výlučnom vlastníctve mesta 
Šamorín, v súvislosti s prípravou realizácie stavby „Hypermarket a obchodná galéria 
ARDIS“ medzi zmluvnými stranami:

povinnou osobou  – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov a 
oprávnenou osobou – ARDIS, a.s. Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  ako 
investor stavby

bezodplatne  na  dobu  určitú  po  dobu  uzatvorenia  „Zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena“.

2)  schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ spočívajúce 
v povinnosti  povinného  z vecného  bremena  trpieť  uloženie  verejného  plynovodu 
oprávneným z vecného bremena na pozemkoch po ich presnom zameraní v rozsahu 
vyznačenom v  geometrickom pláne medzi zmluvnými stranami:

povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov a 
oprávnenou osobou – ARDIS, a.s. Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  ako 
investor stavby

bezodplatne na dobu neurčitú po dobu životnosti stavby.

V Šamoríne, 19.08.2014
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Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 26.06.2014
čiastka 30/2014/XXVII.

Mestské  zastupiteľstvo  v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.06.2014 
prerokovalo Návrh  na  vyhlásenie  dňa  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  mesta 
Šamorín  a návrh  podrobností  o spôsobe  konania  voľby  hlavného  kontrolóra 
a  obsahové  náležitosti prihlášky a

1) vyhlásilo voľbu  hlavného kontrolóra mesta Šamorín v súlade s § 18a ods. 
2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na deň 04.09.2014

2) určilo  podmienky,  ktoré  musí  spĺňať  kandidát  na  funkciu  hlavného 
kontrolóra :

-   kvalifikačné predpoklady: 

a)  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  ekonomického  alebo 
právneho smeru bude výhodou

b) prax vo verejnej správe alebo v riadiacej,  ekonomickej,  právnickej 
a kontrolnej činnosti

c)  organizačné a riadiace schopnosti
d)  bezúhonnosť
e)  znalosť maďarského jazyka

- počítačové znalosti:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

- požadované  schopnosti  a osobnostné  vlastnosti:  profesionalita, 
flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

- náležitosti písomnej prihlášky:
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a) osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé 
bydlisko, kontaktné údaje

b)  písomný  súhlas  uchádzača  na  spracovanie  osobných  údajov 
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
d)  údaje  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní  s úradne  overenou 

fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
e) profesijný životopis
f) čestné vyhlásenie o odbornej praxi.

Kandidáti  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  mesta  Šamorín  doručia  svoje 
písomné prihlášky v zalepenej  obálke označenej  „Voľba hlavného kontrolóra“ – 
NEOTVÁRAŤ najneskôr do  18.08.2014 do 12.00. hod. na Mestský úrad, Hlavná 37, 
931 01 Šamorín.

3)  schválilo  spôsob  vykonania  voľby  hlavného  kontrolóra,  a to tajným 
hlasovaním 

4) určilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok

5) menovalo komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

Ing. Tibor Pogány 
Robert Keresztes
Csaba Kiss

6)  uložilo mestskému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania 
voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín na úradnej tabuli  a spôsobom 
v mieste obvyklým.

Termín: do 04.07.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

V Šamoríne, 25.08.2014

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková
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	a) schválilo zámer prenajať majetok mesta Šamorín časť pozemku registra „C“ parc. č. 913/2 o celkovej výmere 204 m2 vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín v rozsahu veľkosti plánovanej stavby 120 m2 s využitím na realizáciu stavby slúžiacej na zabezpečenie sociálnych priestorov (WC, klubovňa a kancelársky priestor)za 1,- €/rok na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou pre žiadateľa:
	Tenisový klub ŠTK Šamorín

