
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 31/2014

          Uznesenia prijaté dňa 09.09.2014

I.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

volilo 
1) návrhovú  komisiu  v  zložení:  František  Pethő,  Jozef  Nagy  a  Mgr. 

Kristián Forgách
2) mandátovú komisiu v zložení: Koppány Kovács a Robert Keresztes.

II.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami:
1) z predloženého programu sa neprerokuje bod 15 – Návrh na schválenie 

zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku 
mesta v k. ú. Šamorín (IMPA Šamorín, s. r. o.)

2) v bode Rôzne sa prerokuje:
a) Návrh na založenie obchodnej spoločnosti – ZOHŽO servis a. s. 
b) Informácia o stave a príprave rekonštrukčných prác telocvične T-18 na 

Veternej ulici v Šamoríne

III.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Správu o kontrole plnenia uznesení a

A) vzalo na vedomie predloženú správu 

B) schválilo splnenie uznesení číslo: 
23/V./b);  25/XV./c;  25/XVI.;  28/X./b);  28/XI./b);  28/XII./b);  29/V./C/1/a); 
29/V./C/1/b);  29/V./C/2;  29/X./b);  29/XI./b);  29/XIII./b);  29/XIV./b); 
29/XIX./b); 29/XXIV./c); 29/XXVI./b); 30./I/b); 30/IV./b); 30/V./b); 30/XVII./b);  
30/XVIII./b);  30/XIX./b);  30/XX./b);  30/XXI./b);  30/XXIV./b);  30./XXVII./6); 
30/XXVIII./b);

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:
18/IX./c);  21/XXVI.;  25/X./C);  6/XV./c);  26/VII./1);  13/XI./B);  13/XII./b); 
15/XX./b)/2;  20/XIV.;  20/XX./c);  23/XII./b);  24/IX./b/2);  24/X./b/1); 
24/X./b/2);  26/VI./b);  27/V./D/1);  28/XVII./2/b);  29/XX./2);  29/XXI./b); 
29/XXII./b); 30/XXI./c).

IV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 
správy s účtovnou závierkou za rok 2013 a správu audítora vzalo na vedomie.
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V.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín 
za rok 2013 a

A) schválilo Výročnú  správu  hospodárenia  konsolidovaného  celku 
Mesta Šamorín za rok 2013 v predloženom rozsahu

B) uložilo  mestskému  úradu Výročnú  správu  hospodárenia 
konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2013 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 12.09.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Šamorín k 30.06.2014 a

A) schválilo Vyhodnotenie  plnenia  rozpočtu  Mesta  Šamorín  k 30.06.2014 
v predloženom rozsahu

B) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Šamorín 
k 30.06.2014 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako 
aj na internetovej stránke mesta.
Termín: do 12.09.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Správu  o kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  mesta  za  I.  polrok 
2014, ktorú vzalo na vedomie a schválilo v predloženom rozsahu.

VIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  Organizačného  poriadku  Zariadenia  pre  seniorov  v Šamoríne 
a schválilo Organizačný  poriadok  Zariadenia  pre  seniorov  v Šamoríne 
v predloženom znení.
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IX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín a schválilo  prenájom majetku 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

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. 

X.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku  mesta  v k.  ú. 
Šamorín 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 schválilo 
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 Dunajskej Strede 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 
stanovenú podľa znaleckého posudku vo výške 33,- € 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.
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XI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku 
vo vlastníctve mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území 
Kraľovianky,  a schválilo  žiadateľa  na  odpredaj   nehnuteľnosti  –  pozemku  na 
výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to pozemku registra 
„C“ parc. č. 49/22 o výmere 636 m2 ako ostatná plocha v k. ú. Kraľovianky vedeného 
vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného 
domu, pre žiadateľa:

Tibor Lelkes, bytom 930 41  Mierovo 177

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.

XII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  prevodu  nájomného  práva  k nehnuteľnosti  – 
pozemku registra „C“ parc.  č. 1049 o výmere 376 m2 ako záhrada v katastrálnom 
území  Šamorín  na  Pomlejskej  ulici  a schválilo  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.

Dôvodová správa:
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  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.
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XIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín a schválilo 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 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
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 €.

- 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 € 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.

XIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k.  ú.  Šamorín a schválilo  prenájom majetku 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  symbolické  1,-  € na  dobu  neurčitú 
s polročnou výpovednou lehotou pre žiadateľa:  
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Tenisový klub ŠTK Šamorín

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,  pri 
zohľadnení  polohy,  výmery a vzhľadom na skutočnosť,  že predmetný pozemok je 
toho času pre mesto prebytočný.

XV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  zámeru  nakladania  s nehnuteľnosťou  –  prevod  nehnuteľného 
majetku v k. ú. Šamorín – prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
pozemku  parc.  č.  2392/15  o celkovej  výmere  388  m2 ako  zastavaná  plocha  a 
nádvorie  vedeného v podielovom spoluvlastníctve mesta Šamorín na LV č. 3904 a 

a)  schválilo  zámer  mesta  Šamorín  na  prevod  spoluvlastníckeho  podielu 
pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na pozemku 
registra  „C“  parc.  č.  2392/15  o celkovej  výmere 388  m2 ako  zastavané 
plochy a nádvoria v podiele 7463/100000-in v k. ú. Šamorín, vedeného na 
LV č. 3904 v podielovom spoluvlastníctve mesta Šamorín za kúpnu cenu 
stanovenú  predpisom  Ministerstva  spravodlivosti  SR  v zmysle  §  18a 
zákona č. 182/1993 Z. z. pre žiadateľa:

MUDr. Oktavian Kuchárik a manž. JUDr. Marcela Kucháriková 
bytom Strelecká 7, 931 01  Šamorín

formou  odpredaja  v súlade  s  §  9a  odseku  8  písmena  a)  zákona  č. 
138/1991  Z.  z.  v znení  neskorších  predpisov,  pri  prevode  bytu  alebo 
pozemku podľa osobitného predpisu za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2

b) poverilo mestský úrad 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.  a)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení 
neskorších predpisov.

XVI.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  na schválenie  výmazu ťarchy predkupného práva v prospech 
mesta  Šamorín  k pozemku  parc.  č.  78/6  o výmere  364  m2 ako  ostatné  plochy 
v katastrálnom území Bučuháza zapísaného v časti „C“ listu vlastníctva č. 1016 vo 
vlastníctve  Štefana  Szabóa a manž.  Heleny rod.  Zirigovej,  bytom Gazdovský  rad 
33/65, 931 01  Šamorín a schválilo  výmaz ťarchy predkupného práva v prospech 
mesta Šamorín k pozemku registra „C“ parc. č. 78/6 o výmere 364 m2 ako ostatné 
plochy v katastrálnom území Bučuháza  zapísaného na LV č. 1016  v bezpodielovom 
spoluvlastníctve  manželov  Štefana  Szabóa  a manž.  Heleny  rod.  Zirigovej,  bytom 
Gazdovský rad 33/65, 931 01  Šamorín.
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XVII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
na  pozemok  parc.  č.  3301/26  v k.  ú.  Šamorín  a schválilo  uzatvorenie  „Zmluvy 
o zriadení  vecného  bremena“  v súvislosti  s realizáciou  „Rekonštrukcie  križovatky 
Gútorská – Rybárska – Školská ulica Šamorín“ v katastrálnom území Šamorín, pre 
účely preložky STL plynovodov medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín                                  - ako povinná osoba
SPP – distribúcia
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava          - ako oprávnená osoba

bezodplatne.

XVIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh  na  schválenie  uzatvorenia  „Zmluvy  o budúcej  zmluve  na 
zriadenie vecného bremena“ a „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na plánovanú 
výstavbu VN vedenia v súvislosti  s výstavbou Výrobného areálu  MEVIS Slovakia, 
s.r.o. a schválilo

A) uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena“ na 
plánovanú výstavbu inžinierskej stavby Šamorín – VNK pre MEVIS Slovakia, s.r.o. na 
pozemku  registra  „C“  parc.  č.  972/4  o výmere  773  m2 ako  zastavané  plochy 
a nádvoria  v katastrálnom  území  Šamorín,  vedené  na  LV  č.  870  vo  výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín medzi zmluvnými stranami:

povinnou osobou     – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov 
a 

oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s. 
                                             Čulenova 6, 816 47  Bratislava

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

B) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena trpieť uloženie VNK oprávneným z vecného bremena 
na  pozemku  registra  „C“  parc.  č.  972/4   po  presnom  zameraní  v rozsahu 
vyznačenom v  geometrickom pláne medzi zmluvnými stranami:
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povinnou osobou     – Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov 
a 

oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s.
                                                 Čulenova 6, 816 47  Bratislava
                                       
bezodplatne na dobu neurčitú po dobu životnosti stavby.

XIX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Prenájom majetku mesta – budovy bývalého mestského Kina Slovan na 
Bratislavskej ceste v Šamoríne na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže a

a) schválilo v súlade s § 23 ods. 10 a § 32 písm. n) Všeobecne záväzného 
nariadenia  mesta  Šamorín  č.  2/2011  o hospodárení  a nakladaní 
s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov

1) WEST-MUSIC  and  CULTURE  OZ,  Hlavná  58,  930  30   Báč  za 
nájomcu budovy

2) nájomnú zmluvu v predloženom znení so zmenou v čl. VI., ods. 2 
nasledovne: ...investície odsúhlasené mestom Šamorín najmenej 
vo výške ...

b) poverilo  mestský  úrad zabezpečením  podpísania  nájomnej  zmluvy 
a vyhotovením protokolu o odovzdaní predmetu nájmu.

XX.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na vytvorenie viacmandátových volebných obvodov  na území 
mesta   a

A) schválilo
1) vytvorenie  9  viacmandátových volebných obvodov v členení:

volebný obvod č.  1  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  2  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  3  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  4  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  5  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  6  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  7  je dvojmandátový obvod
volebný obvod č.  8  je trojmandátový  obvod
volebný obvod č.  9  je dvojmandátový obvod

2) volebné obvody sú totožné s volebnými okrskami
3) vytvorenie jedného jednomandátového volebného obvodu pre voľbu 

primátora mesta

B) uložilo  mestskému úradu  65 dní  pred dňom volieb  zverejniť  volebné 
obvody a počet poslancov v nich v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: do 10.09.2014
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ    

XXI.
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Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.09.2014
a) zvolilo Ing.  Jána Lelkesa do funkcie hlavného kontrolóra  mesta 

Šamorín dňom 01.10.2014 (na obdobie 6 rokov, do 30.09.2020).

b) schválilo plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18, písm. c) zákona 
č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  vo 
výške 1,96-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky.

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.09.2014  si 

vypočulo informáciu  primátora  mesta  o investičnom  zámere  –  „Zariadenie  na 
vysokoteplotné zhodnotenie  komunálneho odpadu plazmovou technológiou“,  ktorú 
vzalo na vedomie.

XXIII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo informáciu  o strategických  cieľoch  rozvoja  cyklistickej  infraštruktúry 
mesta Šamorín a

a) vzalo na vedomie predloženú informáciu a zámer mesta financovať 
realizáciu  strategických  cieľov  rozvoja  cyklistickej  infraštruktúry  využitím 
fondov EU

b) schválilo

1) zámer  mesta  zúčastniť  sa  na  príprave  projektu 
cykloturistického  okruhu  Šamorín  –  Kyselica  –  Hamuliakovo  – 
Kalinkovo – Dunajská Lužná – Rovinka – hrádza pri Dunaji, ktorého 
súčasťou je aj vybudovanie cyklistickej cesty a pešieho chodníka od 
Záhradníckej ulice po rekreačno-športový areál Elements Resort (po 
trase „Négyeseki út“)

2)  spoluprácu medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov na 
realizáciu cyklistickej cesty Šamorín – Kvetoslavov po trase bývalej 
železničnej dráhy.

XXIV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

prerokovalo Návrh na založenie obchodnej spoločnosti – ZOHŽO servis a. s. a 

a) súhlasilo  so  založením obchodnej  spoločnosti  ZOHŽO servis  a.  s.,  so 
sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

b) schválilo vstup mesta Šamorín do akciovej spoločnosti ZOHŽO servis a. 
s.,  so sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín s podielom 1 akcie, 
s menovitou hodnotou 850,- €.
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XXV.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne  na  svojom  zasadnutí  dňa  09.09.2014 

vzalo  na  vedomie informáciu  zástupcu  primátora  mesta  o stave  a príprave 
rekonštrukčných  prác  telocvične  T-18  na  Veternej  ulici  v Šamoríne  a návrh  na 
vyhlásenie súťaže  na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie a prestavbu 
telocvične  T-18  v Šamoríne  a schválilo  komisiu  na  vyhodnotenie  ponúk 
v nasledovnom zložení:

Zoltán Faragó
Mgr. Kristián Forgách
Ing. Imrich Tóth
Csaba Orosz
Ing. Tibor Pogány

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
   prednosta MsÚ primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Ing. Imrich Tóth ........................................

Ing. Ladislav Kovács ........................................
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Zapísala návrhová komisia v zložení:
František Pethő ……………………………
Jozef Nagy 
Mgr. Kristián Forgách
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