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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne, čiastka 3/2015 
Uznesenia prijaté dňa 29.01.2015 

 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Gábor Veres, János Méry a Mgr. Márton 
Domsitz. 

 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

zvolilo volebnú komisiu na voľbu ďalších členov do odborných komisií a do výboru 
mestskej časti Mliečno z radov obyvateľov v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Angela 
Jágerová a Jozef Nagy. 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne, a to: 
- Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne čiastky 32/2014/VII. zo dňa 

30.10.2014 
- Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku na 

výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky – Vass Kristián a Gabriela 
Jávorková 

- Vymenovanie zástupcu primátora mesta 
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta 
Šamorín na roky 2015, 2016 a 2017, ktoré vzalo na vedomie v predloženom 
rozsahu. 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015        

prerokovalo  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na  r. 2015 - 2017 a 
 

A)  konštatovalo, že 
- bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií v roku 2015 je 

prebytkový 
-  týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu 

 
B)   schválilo Návrh programového rozpočtu mesta a programovú štruktúru 

na rok 2015 v predloženom rozsahu 
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C)   vzalo na vedomie Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta 
na roky 2016 a 2017 

 
D/     uložilo  

1) mestskému úradu a riaditeľom rozpočtových organizácií na dodržanie 
zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5%-nú 
rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod 
a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrťroku 
2015, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka. 
Termín:   do 31.12.2015 
Zodpovední:  vedúci kapitol, riaditelia rozpočt.  organizácii 

 
2) mestskému úradu schválený viacročný programový rozpočet mesta na 

roky 2015 – 2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom ako aj na internetovej stránke mesta.  
Termín:     do 02.02.2015 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na I. polrok 2015 a 

 
a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 

2015 v predloženom rozsahu 
 
b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti 

v zmysle predloženého plánu. 
 Termín:    I. polrok 2015 
 Zodpovedný:   Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

uložilo mestskému úradu pripraviť nový návrh Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva. 

Termín:    najbližšie zasadnutie MsZ 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie finančnej a správy majetku mesta z radov 
obyvateľov: Ladislav Asványi, Ing. Péter Lukács, RNDr. Lajos Tuba. 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie výstavby a územnej správy z radov 
obyvateľov: Ing. arch. Pavol Bodó, Zoltán Plutzer, Mgr. Peter Vass. 

  
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie školstva z radov obyvateľov: PaedDr. Hajnalka 
Baráthová, RNDr. Gabriella Bugár, Mgr. Magdaléna Vajasová. 

 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie kultúry a cirkví z radov obyvateľov: PaedDr. 
Ingrid Galbáčová, Brigita Hegyiová, Tibor Juhász, Myrtil Nagy.  

 
 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie športu a mládeže z radov obyvateľov: Csaba 
Hideghéthy,  Mgr. František Chudoba, Štefan Konkoly, Juraj Nagy. 

 
 
XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej 
ochrany z radov obyvateľov: Mgr. Imrich Fehér, Ing. Peter Rusňák, Ľudovít Vasi. 

 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej z radov 
obyvateľov: Ildikó Bodóová, Mgr. Adél Mezei, Jakub Nagy Bc., Annamária 
Takácsová, Mgr. Patrícia Tóthová. 

 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie ochrany životného prostredia z radov 
obyvateľov: Eva Bokorová, Mgr. Kornél Fehér, Ing. Ladislav Kovács, Arpád Őry. 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov komisie cestovného ruchu a propagácie mesta z radov 
obyvateľov: Ing. Pavol Élesztős PhD., Árpád Németh, Mgr. Dáša Szabóová. 
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XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo a zvolilo členov výboru Mliečno z radov obyvateľov: Peter Andrássy, 
Kitti Cédl Zima, Norbert Ozogány, Štefan Pethő, Peter Puss. 

 
 
XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov mesta do orgánov 
školskej samosprávy a schválilo odvolanie delegovaných zástupcov mesta do 
orgánov školskej samosprávy podľa priloženého zoznamu. 

 
 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na delegovaných nových zástupcov mesta do orgánov školskej 
samosprávy a schválilo delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej 
samosprávy podľa priloženého zoznamu. 

 
 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti - 
pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 49/21 o výmere 637 m2 ako ostatné plochy v k.ú. 
Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely 
výstavby rodinného domu 

 
 Tibor Lelkes, bytom Mierovo 177, 930 41 Kvetoslavov 
       
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. 
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XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to 
pozemku registra „C“  parc. č. 49/23 o výmere 637 m2 ako ostatné plochy v k. ú. 
Kraľovianky vedeného vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre 
účely výstavby rodinného domu 

 
 Ervin Sebestyén a manž. Diana, bytom Čilistovská 5, 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. 

 
 
XXII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 
prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 49/12 o výmere 726 m2 ako ostatné plochy v k. ú. 
Kraľovianky vedeného vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre 
účely výstavby rodinného domu 

  
Ing. Ladislav Tóth, bytom Báč 159, 930 30  Báč 
 

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. 
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XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky, a to pozemku registra „C“ 
parc. č. 49/14 o výmere 726 m2 ako ostatné plochy v k. ú. Kraľovianky vedeného vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely výstavby rodinného 
domu 

 
 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 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom znení. 

 
 
XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na  schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 49/25 o výmere 637 m2 ako ostatné plochy v k. ú. 
Kraľovianky vedeného vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre 
účely výstavby rodinného domu 

 
Ing. Kristína Horváthová, bytom Cintorínska 11, 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. 
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XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9 písm. 
c) o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením 
(ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta  v znení VZN č. 11/2012 a VZN č. 3/20;13 a 

a)  schválilo zámer na prenájom majetku mesta – verejné priestranstvo vo 
vlastníctve mesta Šamorín, a to pozemku registra „C“ parc. č. 986/16   
o celkovej výmere 617 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedeného na 
LV č. 3422 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín  pre žiadateľa 

 
IMPA Šamorín, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04  Bratislava 

 
v súlade so znaleckým posudkom vypracovaným vo veci stanovenia 
všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti – pozemku vo výmere 617 m2 
minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom na dobu neurčitú 
s možnosťou zapustenia požiarnej nádrže KL PN22, pri zohľadnení 
podzemných inžinierskych stavieb nachádzajúcich sa na danom pozemku.  

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

toho času prebytočný, nemá v úmysle využiť ho na iné účely. Doteraz tento majetok 
bol žiadateľom na náklady žiadateľa udržiavaný a vzhľadom na prebytočnosť tohto 
majetku  pri zohľadnení polohy, výmery, resp. spôsobu využitia  podľa ustanovenia § 
22 VZN mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, je tu 
oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom 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 na 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín. 

 
c) uložilo mestskému úradu ďalej rokovať  so spoločnosťou IMPA Šamorín, 

s.r.o. o výške nájmu. 
 

 
XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne čiastky 25/2013/VII. zo 
dňa 30.10.2013 o schválení zámeru na prevod nehnuteľného majetku a zrušilo 
uznesenie MsZ v Šamoríne čiastku 25/2013/VII. zo dňa 30.10.2013 o schválení 
zámeru na prevod nehnuteľného majetku. 
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XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území 
Mliečno a  

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to novovytvorených  pozemkov registra „C“ geometrickým plánom  
- parc. č.    57/18  o výmere  11  m2 
- parc. č.  668/4    o výmere     196 m2  
vedených 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  podľa 
znaleckého posudku po zaokrúhlení v celkovej výške 7 410,- € za 207 m2   
pre žiadateľa: 
 
Akop Pelošjan a manželka Asmik Arutjunjan  
bytom Pešia cesta 82, 931 01  Šamorín – Mliečno. 
 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
dodatočné majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery 
resp. spôsobu využitia v súlade s podmienkami  Všeobecne záväzného nariadenia 
(ďalej len „VZN“) mesta Šamorín  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 na 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. 

 
 
XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie geometrickým plánom 
vytvorených pozemkov v Čilistove zastavaných miestnou komunikáciou a schválilo 
odkúpenie nehnuteľností 

a) pozemku registra „C“ v katastrálnom území Čilistov vedeného vo 
výlučnom vlastníctve Petra Bogyaiho z dôvodu usporiadania 
majetkoprávnych vzťahov,  a to: 

 parc. č. 146/132 o výmere  37 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 1531 
 
b) pozemku registra „C“ v katastrálnom území Čilistov vedeného vo 

výlučnom vlastníctve Petra Bogyaiho a Márka Bogyaiho z dôvodu 
usporiadania majetkoprávnych vzťahov,  a to: 

 parc. č. 146/131 o výmere  31 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 1465 
Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 45,-  €/m2 (celkom 3.060,- € za 
68 m2). 
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XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie geometrickým plánom 
vytvoreného pozemku v Čilistove zastavaného miestnou komunikáciou a schválilo  
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v katastrálnom území Čilistov 
vedeného vo výlučnom vlastníctve Márka Bogyaiho z dôvodu usporiadania 
majetkoprávnych vzťahov, a to  

 
parc. č. 146/129 o výmere  13 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 1532  

 
Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 45,- €/m2 (celkom 585,- € za 13 m2). 

 
 
XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na majetkoprávne usporiadanie geometrickým plánom 
vytvoreného pozemku v Čilistove zastavaného miestnou komunikáciou a schválilo   
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v katastrálnom území Čilistov  
vedeného v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Juraja Slotu a manž. Ivany 
z dôvodu usporiadania majetkoprávnych vzťahov, a to: 
 

parc. č. 146/130 o výmere  29 m2 ako orná pôda vedená na LV č. 1464  
 

Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 45,- €/m2 (celkom 1.305,- € za 29 m2). 
 
 
XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh Zmluvy o zverení majetku do správy a  
a) schválilo Zmluvu o zverení majetku do správy (Viacúčelové ihrisko 

v Šamoríne) uzavretú medzi zmluvnými stranami 
 

Mesto Šamorín      –  vlastník 
Základná škola Mateja Bela v Šamoríne   –  správca  

 
v predloženom znení s nasledovnými doplnením v čl. VI. – zaradiť nový 
ods. 3 (ostatné odseky sa prečíslujú)  v znení: Zmluvné strany sa dohodli, 
že informácie pre verejnosť o prevádzke viacúčelového ihriska budú 
zverejnené popri štátnom jazyku aj v jazyku maďarskom v zmysle § 4 ods. 
6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
v znení neskorších predpisov.  
 

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

 
XXXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh Zmluvy o spolupráci a podpore a schválilo Zmluvu o spolupráci 
a podpore uzavretú medzi zmluvnými stranami 
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Mesto Šamorín 
FC ŠTK 1914 Šamorín, o. z. 
 

v predloženom znení so zmenami a doplneniami, a to: 
- v čl. II, ods. 4 vynechať: „Zmluvné strany sa dohodli, že“ 
- doplniť nový ods. 6 v znení: Zmluvné strany sa dohodli, že FC ŠTK 1914 

Šamorín bude komunikovať s verejnosťou a propagovať svoje aktivity 
v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 
národnostných menšín v znení neskorších predpisov okrem štátneho jazyka 
aj v maďarskom jazyku. 

 
 
XXXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh – Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Šamorín a schválilo Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Šamorín v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
v predloženom znení  s nasledovnými zmenami: 

-  § 1 ods. 1 doplniť: ... a výboru mestskej časti Mliečno, ktorí nie sú... 
-  § 2 nadpis znie: Odmeňovanie poslancov, ostatných členov komisií MsZ 

a výboru mestskej časti Mliečno 
-  § 2 ods. 1 písm. b) ... na komisii MsZ a výboru mestskej časti Mliečno, 
-  § 2 ods. 1 písm. c) ... na zasadnutí komisie MsZ a výboru mestskej časti 

Mliečno, 
-  § 2 ods. 2 doplniť: ... poslancom, členom komisií MsZ a výboru mestskej 
časti Mliečno poskytovaná... 

-  § 2 ods. 4 doplniť: Poslanec, člen komisie MsZ a výboru mestskej časti 
Mliečno je povinný... 

-  § 2 ods. 5 doplniť: ...poslanca, člena komisie MsZ a výboru mestskej 
časti Mliečno  sa vychádza... 

-  § 2 ods. 6 doplniť: Odmeny poslancom, členom komisií MsZ a výboru 
mestskej časti Mliečno sú vyplácané... 

 
  
XXXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015  

prerokovalo Návrh na schválenie nového konateľa spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. 
a schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení Ing. Tibora Pogánya do funkcie štatutárneho orgánu – 
konateľa obchodnej spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. dňom odvolania terajšieho 
konateľa. 

 
 
 
XXXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ 
v Šamoríne v roku 2015, ktorý schválilo v predloženom rozsahu.  
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XXXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne čiastku č. 32/2014/VII. 
zo dňa 30.10.2014 a zrušilo uznesenia MsZ v Šamoríne čiastku č. 32/2014/VII. zo 
dňa 30.10.2014. 
 
 

XXXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015 

prerokovalo Návrh na schválenie žiadateľa na  odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
mesta Šamorín  na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, za 
kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a schválilo žiadateľa na odkúpenie  nehnuteľnosti – 
pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Kraľovianky, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 49/26 o výmere 636 m2 ako ostatné plochy v k. ú. 
Kraľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 870,  pre účely 
výstavby rodinného domu 

 
 Kristián Vass a Gabriela Jávorková  
 bytom Hlboká cesta 2167/13, 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. 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
 prednosta úradu        primátor mesta 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  Zoltán Faragó  ........................................ 
 
            MUDr. Renáta Varga  ........................................ 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
PaedDr. Gábor Veres      ........................................ 
     János Méry 
      Mgr. Márton Domsitz 


