Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne, čiastka 5/2015
Uznesenia prijaté dňa 23.04.2015
I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
volilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Prof. Ing. Pavel Élesztős,
CSc., Angela Jágerová.
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
zvolilo volebnú komisiu na voľbu členov novej Dozornej rady spoločnosti AREA
Šamorín spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín a na voľbu členov
novej Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s r. o., so sídlom Veterná 23/D,
931 01 Šamorín v zložení: Jozef Nagy a Ing. Tibor Pogány.
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
schválilo predložený program rokovania s nasledovnými doplneniami v bode Rôrne:
-‐
odvolanie členov a vymenovanie členov novej Dozornej rady
spoločnosti AREA Šamorín spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01
Šamorín
-‐
odvolanie členov a vymenovanie členov novej Dozornej rady
spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01
Šamorín
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k účtovnej závierke, výročnej
správe a záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových
organizácií za rok 2014, ktoré vzalo na vedomie v predloženom rozsahu.
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2014 a
A)
konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako
aj rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na
rok 2014 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Šamorín.
B)
schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu:
1)
Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu
mesta za rok 2014, a to:
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
-

výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške +932.816,84 €
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(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel
medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške
+1.130.378,45 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných
účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii).
- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2014
- účtovnú závierku a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku
vo výške +1.231.122,98 € zisk - podľa príloh (Súvaha, Výkaz
ziskov a strát, Poznámky)
- celkový stav majetku mesta
a mestom založ. RO
24.651.979,63 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške
16.935.416,36 €
záväzky vo výške
4.479.726,77 €
časové rozlíšenie
3.236.836,50 €
V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí vo výške 10 % z
rozdielu medzi príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného
a kapitálového rozpočtu) z výšky 932.816,84 €, t.j. povinný prevod do rezervného
fondu činí 93.281,68 €.
2)

Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových
organizácií za rok 2014

C) uložilo mestskému úradu:
a) účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2014
(zisk vo výške +1.177.092,46 €) a účtovný hospodársky výsledok
z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2014 (zisk vo výške
41.334,75 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na
účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
b) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu
mesta za rok 2014 znížený o povinný prídel do rezervného fondu
(1.130.378,45 – 93281,68) vo výške 1.037.096,77 € zapojiť cez
finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2015, čím je
zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky.
c) účtovnú závierku mesta za rok 2014 vyhlásiť na verejnom
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke
mesta.
Termín:
do 07.05.2015
Zodpovedný:
Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ
D) uložilo rozpočtovým organizáciám: zúčtovať podľa povahy výsledku
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov nasledovne:
ZŠ Mateja Bela, Kláštorná
- 1.105,49 €
ZŠ Mátyása Korvína, Rybárska
169,00 €
Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho - 1.643,23 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín
+10.716,54 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
+
3,92 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne
+ 4.893,03 €
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Termín:
Zodpovední:

do 30.04.2015
riaditelia rozpočtových organizácií mesta

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú.
Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. 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. 3/2013 a schválilo
prenájom majetku mesta, a to časť pozemku registra „C“ parc. č. 1666/20 o celkovej
výmere 70 m2 o veľkosti telekomunikačnej technológie 6 m2 pre žiadateľa:
Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 26, 817 62 Bratislava
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 15,- Eur/m2/rok na
dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Menovaný prenájom pozemku žiada pre účely umiestnenia technologického
zariadenia z dôvodu skvalitnenia služieb na území mesta. V danom prípade mesto
prihliada 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.
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie 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 schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku registra „C“ ako
parc. č. 1360 o celkovej výmere 274 m2 ako záhrady 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 mestské zastupiteľstvo 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 pre žiadateľa:
Norbert Bodó, bytom Radarová 3247/4, 821 02 Bratislava
za kúpnu cenu vo výške 94,93 Eur/m2.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je
zabezpečenie sprístupnenia susedných
nehnuteľností pri zohľadnení polohy,
výmery, resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je
toho času pre mesto
prebytočný, čo je v súlade s podmienkami Všeobecne
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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.
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“
v k. ú. Šamorín na uloženie prípojky NN a schválilo uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom s 46 b.j. + 7
obchodov“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1486/4, 1486/5, 1486/6, 1486/7
1486/8 a 1492/5 v katastrálnom území Šamorín investorom stavby EURAGENCY
s.r.o., na pozemky registra „C“ vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, a to:
- parc. č. 1475/1 o výmere 1.769 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedený
na LV č. 870
- parc. č. 1449/1 o výmere 1.689 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870
- parc. č. 1449/5 o výmere 6.897 m2 ako ostatné plochy vedený na LV č. 870
pre účely umiestnenia elektroenergetickej stavby – prípojky NN v celkovej dĺžke 691
bm na základe vyznačenia v geometrickom pláne č. 35021934-31/2013 zo dňa
08.02.2013 medzi zmluvnými stranami:
Mesto Šamorín
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

– ako povinná osoba
– ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného majetku v k. ú.
Bučuháza a schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku, a to pozemku registra „C“
parc. č. 81/5 o výmere 5 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bučuháza,
vedený príslušným Okresným úradom v Dunajskej Strede, Katastrálnym odborom na
LV č. 117 v podielovom spoluvlastníctve v rovnakom podiele ½-iny vlastníkov:
Alžbeta Jankóová, rod. Sidová bytom Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín
Marta Mezeiová, rod. Sidóová bytom Čenkovce 157, 930 39 Zlaté Klasy
za kúpnu cenu vo výške 18,58 Eur/m2 Mestom Šamorín.
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
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) 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 pozemkov registra „C“ ako parc. č.
131/1 o výmere 215 m2 ako zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 142/5
o výmere 37 m2 ako ostatné plochy v katastrálnom území Šamorín, vedené
Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 870 vo výlučnom
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vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom mestské zastupiteľstvo 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
minimálne podľa znaleckého posudku pre žiadateľa:
Anna Panenková, bytom Agátová 103/7, 931 01 Šamorín
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je
zabezpečenie sprístupnenia susedných
nehnuteľností pri zohľadnení polohy,
výmery, resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je
toho času pre mesto
prebytočný, čo je 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 platnom znení.
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie dodatočného majetkoprávneho usporiadania
pozemku v intraviláne k. ú. Šamorín pod miestnou komunikáciou Krátkej ulice
v Šamoríne formou uzatvorenia Kúpnej zmluvy a schválilo odkúpenie nehnuteľnosti
– pozemku registra „C“ v katastrálnom území Šamorín z dôvodu usporiadania
právnych vzťahov k užívanému pozemku, a to časť pozemku registra „C“ parc. č.
1509/6 o celkovej výmere 523 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o veľkosti po
vyhotovení geometrického plánu na oddelenie pozemku vedený v podielovom
spoluvlastníctve vlastníkov na LV č. 3425 nasledovne:
1. Szamaránszká Renáta rod. Kozsichová
2. Kožich Ján
3. Rajczová Terézia rod. Kozsichová
4. Kozsich Karol

v podiele 3/8-iny
v podiele 3/8-iny
v podiele 1/8-iny
v podiele 1/8-iny

Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 19,50 EUR/m2.
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom
nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín a
a)
schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Šamorín, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 1045
o celkovej výmere 16.296 m2 ako orná pôda o veľkosti určenej po
vyhotovení geometrického plánu na oddelenie pozemku pre žiadateľa:
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Mestský strelecký klub v zastúpení Kolomanom Horváthom
s výškou nájmu 0,03 €/m2/rok na dobu určitú 25 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 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 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 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

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – zámena
a predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín a
a)
schválilo zámer mesta Šamorín na zámenu a odpredaj
nehnuteľného majetku, a to geometrickým plánom č. 40286070-059/15 zo
dňa 30.03.2015 novovytvorených pozemkov registra „C“ parc. č. 2840/18
o výmere 420 m2 ako zastavané plochy vo vlastníctve mesta, parc. č.
2840/3 o výmere 147 m2 ako zastavané plochy vo vlastníctve investora
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. pre žiadateľa
Creative production s.r.o., Schneidera Trnavského 2/B, Bratislava
Kúpa parcely o výmere 273 m2 sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške
117,17 €/m2.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na zámenu a odpredaj
novovytvorených pozemkov v súlade s podmienkami § 17 VZN je skutočnosť, že sa
majetkoprávne vysporiada novostavbou dotknutá časť pozemku pod plánovaným
bytovým domom ako aj pod parkovacími státiami vytvorenými pre bytový dom v
investícii žiadateľa.
b)

poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer
mesta najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotnej zámeny 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 platnom znení.
XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie zriadenia záložného práva na pozemky dotknuté
s výstavbou nájomného bytového domu so 49 b. j. na Kasárenskej ulici – I. etapa 26 b. j.
v prospech ŠFRB a schválilo v súlade so svojim uznesením č. 22/2013/III a č.
22/2013/IV zo dňa 06.06.2013 zriadenie záložného práva na pozemky dotknuté
s výstavbou nájomného bytového domu so 49 b. j. na Kasárenskej ulici – I. etapa 26 b. j.
v prospech ŠFRB, a to na pozemky parc. č. 10/4 a parc. č. 10/1 v k. ú. Šamorín. Stavba
je zapísaná na LV č. 3741 vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede – odbor
katastrálny so súpisným číslom 2620.
XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2015
prerokovalo Návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom užívaní majetku medzi
mestom Šamorín a Vodohospodárskou výstavbou š.p., so sídlom P.O.BOX 45,
Karloveská 2, 842 04 Bratislava na účely uvedené v dôvodovej správe a
a) schválilo Zmluvu o dočasnom užívaní, uzatvorenú podľa § 51 a nasl.
Občianskeho zákonníka v platnom znení pod č. 2015/1200/2881, medzi mestom
Šamorín a Vodohospodárskou výstavbou š.p., so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2,
842 04 Bratislava, predmetom ktorej je dočasné užívanie stavby „Vyväzovacích
prvkov k plávajúcemu pristávajúcemu mólu Šamorín“ umiestnenému na pozemku
v k. ú. Šamorín, parcela registra „C“ číslo 3351/19, plavidla
evidenčné číslo
1525/VV-SAM časť pozemku parcela registra „C“ číslo 3351/19 za účelom ich
spravovania, prevádzkovania, kotvenia plavidiel osobnej lodnej dopravy
a prevádzkovania reštauračných služieb mestom Šamorín na obdobie 25 rokov, s
ročným nájomným vo výške 1,- € bez DPH v predloženom znení, resp. s týmito
zmenami a doplnkami:
v Čl. VI. vynechať bod 6.2
ostatné body prečíslovať
b) poverilo mestský úrad zabezpečením zverejnenia schválenej zmluvy po jej
podpise zmluvnými stranami, v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z.
v platnom znení na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín.
XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie záložného práva do katastra nehnuteľností
k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Mliečno a schválilo
A) záložné právo k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín
vedených na LV č. 870, a to pozemkov registra „C“:
- parc. č. 57/18 o výmere 11 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. 668/4 o výmere 196 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
B) uzatvorenie „Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok“
v katastrálnom území Mliečno – pozemky registra „C“:
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- parc. č. 57/18 o výmere 11 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. 668/4 o výmere 196 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
medzi zmluvnými stranami:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30,
829 48 Bratislava
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

– ako záložný veriteľ
– ako záložca

na zabezpečenie zaplatenia
pohľadávky vzniknutej zo zmlúv
o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere medzi:
záložným veriteľom –
a
záložcom
–

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Akop Pelošjan a manž. Asmik Arutjunjan

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh (žiadosť) na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaradeniu
cirkevnej základnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete škôl
a školských zriadení na území mesta Šamorín a neudelilo súhlas na zaradenie
cirkevnej základnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete škôl
a školských zriadení na území mesta Šamorín v súlade s § 16 ods. 1 písm. l) zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2015
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
za rok 2014 vo výške 858,- €, na základe čoho
b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2015
v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších zmien a doplnkov a vo výške 2.995,98 € na
základe nasledovného vzorca:
858,- € x 2,53 = 2.170,74 €, zaokrúhlene 2.171,- € (základný plat),
zvýšený podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona a na základe
rozhodnutia MsZ o 38 %, spolu plat primátora činí 2.995,98 €,
zaokrúhlene 2.996,- €.
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XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na
rok 2015, a
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu, resp. s nasledovnými zmenami
a doplnkami.

Organizácia/športový klub
TJ Družstevník Mliečno
Klub šermu Šamorín
KCK Šamorín
Tenis ŠTK Šamorín
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín
ŠBK Šamorín
FK Šamorín - Hamuliakovo
KYOKUSHIN Karate Oyama Dojo Šamorín
Stolnotenisový klub Šamorín
Spolu

Transfer na rok 2015
3.800,- €
15.600,- €
16.400,- €
7.000,- €
14.300,- €
21.000,- €
2.600,- €
3.800,- €
500,- €
85.000,- €

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek.

Organizácia/mládež
LAURA – Združenie mladých

Transfer na rok 2015
500,- €

(Spolu to dáme !)

ZŠ M. Korvína s VJM

2.000,- €

(Školské športové stredisko KCK)

Mestský modelársky klub - Šamorín
BUDOKAN Samaria
Spolu

500,- €
900,- €
3.900,- €

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež.
b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2015 v pomere poskytnutých
dotácií.
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XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2015 a
a) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2015 nasledovne:

Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a cirkevné projekty
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Žiadateľ
ZO CSEMADOK /5 projektov/
ZO CSEMADOK Mliečno
MO Matice Slovenskej v Šamoríne
Spoločnosť AT HOME GALLERY
RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho
Rómeó Vérzik zenekar
Komorný súbor HARMONIA CLASSICA
Kult.združ.hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ
Chrámový zbor SANCTA MARIA /6 proj./
Mayer Éva /2 projekty/
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
OZ elektrický strom – Electree /2 projekty/
OZ PIEDRO / 2 projekty/
Somorja és Vidéke Kulturális Társulás
OZ AIN KARIM
Vest-Music&Culture polgári társulás
Németh Imre
VITA HUMANA
OZ DEJA-VU klub
Judita Kaššovicova,Mgr. /2 projekty/
IMMORTAL Polgári Társulás
MC Baba klub o.z. /2 projekty/
Cirkevný zbor ECAV na SR Šamorín
Reformovaná kresťanská cirkev na SR
Spolu

Požadovaná
výška
dotácie v €
14.600,1.2002.000,6.500,1.000,1.600,600,2.000,3.850,4.000,450,2.100,9.000,900,270,5.050,2.000,2.000,2.000,1.900,450,542,29
850,1.500,-

Poskytnutá
výška
dotácie v €
9.200,1.000,1.000,2.500,900,1.000,600,600,1.600,1.100,400,500,2.200,300,200,1.000,600,600,1.400,1.300,400,600,1.000,-

67.362,29

30.000,-

CIRKEV
1. Rímskokatolícka cirkev
2. Cirkevný zbor ECAV
3. Reformovaná kresťanská cirkev
Spolu

1.650,825,825,3.300,-

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2015 v pomere poskytnutých
dotácií.
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XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
na návrh primátora mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1) schválilo
a) odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín spol.

s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín:
- Ing. Ladislav Kovács, predseda
- Zoltán Faragó, člen
- Ing. Imrich Tóth, člen
- František Pethő, člen
- PhDr. László Végh, člen

b) vymenovanie členov novej Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín

spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín:
- Ing. Imrich Tóth, predseda
- Zoltán Faragó, člen
- PaedDr. Gábor Veres, člen
- Csaba Orosz, člen
- Koppány Kovács, člen

2) poverilo

primátora mesta, ktorý vykonáva
zhromaždenia spoločnosti

pôsobnosť

valného

a) odvolaním členov Dozornej rady AREA Šamorín spol. s r.o., so sídlom

Bratislavská 88, 931 01 Šamorín

b) vymenovaním členov novej Dozornej rady AREA Šamorín spol. s r.o.,

so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín.
XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
na návrh primátora mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1) schválilo
a)

odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o.,
so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín:
- Ágnes Óvári, predseda
- Ing. Tibor Pogány, člen
- Ladislav Czafik, člen
- Robert Keresztes, člen
- Csaba Orosz, člen

b)

vymenovanie členov novej Dozornej rady spoločnosti MPBH
Šamorín s.r.o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín:
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-

-

Ladislav Czafik, predseda
Robert Keresztes, člen
Angela Jágerová, člen
Ing. Edit Bauer, člen
Ing. Tibor Duducz, člen

2) poverilo

primátora mesta, ktorý vykonáva
zhromaždenia spoločnosti

pôsobnosť

valného

a) odvolaním členov Dozornej rady MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom

Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

b) vymenovaním členov novej Dozornej rady MPBH Šamorín s.r.o.

so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín.

Ing. Ervin Sármány
prednosta úradu

Overovatelia:

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Robert Keresztes

Mgr. Márton Domsitz

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Ing. Štefan Andrássy

........................................

........................................

...................................................
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Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.
Angela Jágerová

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2014 a
A)

konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako
aj rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na
rok 2014 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Šamorín.

B) schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu:
1) Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za
rok 2014, a to:
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
-

výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške +932.816,84 €

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel
medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške
+1.130.378,45 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných
účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii).
- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2014
- účtovnú závierku a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku
vo výške +1.231.122,98 € zisk - podľa príloh (Súvaha, Výkaz
ziskov a strát, Poznámky)
- celkový stav majetku mesta
a mestom založ. RO
24.651.979,63 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške
16.935.416,36 €
záväzky vo výške
4.479.726,77 €
časové rozlíšenie
3.236.836,50 €
V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí vo výške 10 % z
rozdielu medzi príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného
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a kapitálového rozpočtu) z výšky 932.816,84 €, t.j. povinný prevod do rezervného
fondu činí 93.281,68 €.
2)

Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácií
za rok 2014

C) uložilo mestskému úradu:
a)
účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za
rok 2014 (zisk vo výške +1.177.092,46 €) a účtovný hospodársky
výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2014 (zisk vo
výške 41.334,75 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
b)

zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami
rozpočtu mesta za rok 2014 znížený o povinný prídel do rezervného
fondu (1.130.378,45 – 93281,68) vo výške 1.037.096,77 € zapojiť
cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2015, čím je
zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky.

c)

účtovnú závierku mesta za rok 2014 vyhlásiť na verejnom
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke
mesta.
Termín:
do 07.05.2015
Zodpovedný:
Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

D) uložilo rozpočtovým organizáciám: zúčtovať podľa povahy výsledku
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov nasledovne:
ZŠ Mateja Bela, Kláštorná
- 1.105,49 €
ZŠ Mátyása Korvína, Rybárska
169,00 €
Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho - 1.643,23 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín
+10.716,54 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
+
3,92 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne
+ 4.893,03 €
Termín:
Zodpovední:

do 30.04.2015
riaditelia rozpočtových organizácií mesta

V Šamoríne, 29.04.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na schválenie zriadenia záložného práva na pozemky dotknuté
s výstavbou nájomného bytového domu so 49 b. j. na Kasárenskej ulici – I. etapa 26 b. j.
v prospech ŠFRB a schválilo v súlade so svojim uznesením č. 22/2013/III a č.
22/2013/IV zo dňa 06.06.2013 zriadenie záložného práva na pozemky dotknuté
s výstavbou nájomného bytového domu so 49 b. j. na Kasárenskej ulici – I. etapa 26 b. j.
v prospech ŠFRB, a to na pozemky parc. č. 10/4 a parc. č. 10/1 v k. ú. Šamorín. Stavba
je zapísaná na LV č. 3741 vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede – odbor
katastrálny so súpisným číslom 2620.

V Šamoríne, 29.04.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh (žiadosť) na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaradeniu
cirkevnej základnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete škôl
a školských zriadení na území mesta Šamorín a neudelilo súhlas na zaradenie
cirkevnej základnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete škôl
a školských zriadení na území mesta Šamorín v súlade s § 16 ods. 1 písm. l) zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
V Šamoríne, 29.04.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2015
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
za rok 2014 vo výške 858,- €, na základe čoho
b) určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2015
v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších zmien a doplnkov a vo výške 2.995,98 € na
základe nasledovného vzorca:
858,- € x 2,53 = 2.170,74 €, zaokrúhlene 2.171,- € (základný plat),
zvýšený podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona a na základe
rozhodnutia MsZ o 38 %, spolu plat primátora činí 2.995,98 €.
V Šamoríne, 29.04.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta
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Za správnosť: Katarína Boróková

Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport a mládež na
rok 2015, a
a) schválilo materiál v predloženom rozsahu, resp. s nasledovnými zmenami
a doplnkami.

Organizácia/športový klub
TJ Družstevník Mliečno
Klub šermu Šamorín
KCK Šamorín
Tenis ŠTK Šamorín
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín
ŠBK Šamorín
FK Šamorín - Hamuliakovo
KYOKUSHIN Karate Oyama Dojo Šamorín
Stolnotenisový klub Šamorín
Spolu

Transfer na rok 2015
3.800,- €
15.600,- €
16.400,- €
7.000,- €
14.300,- €
21.000,- €
2.600,- €
3.800,- €
500,- €
85.000,- €

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek.

./.
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Organizácia/mládež
LAURA – Združenie mladých

Transfer na rok 2015
500,- €

(Spolu to dáme !)

ZŠ M. Korvína s VJM

2.000,- €

(Školské športové stredisko KCK)

Mestský modelársky klub - Šamorín
BUDOKAN Samaria
Spolu

500,- €
900,- €
3.900,- €

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež.

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2015 v pomere poskytnutých
dotácií.

V Šamoríne, 29.04.2015

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková
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Výpis
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 23.04.2015
čiastka 5/2015/XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015
prerokovalo Návrh komisie kultúry a cirkví na prerozdelenie dotácií na rok 2015 a
a) schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2015 nasledovne:

Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a cirkevné projekty
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Žiadateľ
ZO CSEMADOK /5 projektov/
ZO CSEMADOK Mliečno
MO Matice Slovenskej v Šamoríne
Spoločnosť AT HOME GALLERY
RZ pri ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho
Rómeó Vérzik zenekar
Komorný súbor HARMONIA CLASSICA
Kult.združ.hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ
Chrámový zbor SANCTA MARIA /6 proj./
Mayer Éva /2 projekty/
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
OZ elektrický strom – Electree /2 projekty/
OZ PIEDRO / 2 projekty/
Somorja és Vidéke Kulturális Társulás
OZ AIN KARIM
Vest-Music&Culture polgári társulás
Németh Imre
VITA HUMANA
OZ DEJA-VU klub
Judita Kaššovicova,Mgr. /2 projekty/
IMMORTAL Polgári Társulás
MC Baba klub o.z. /2 projekty/
Cirkevný zbor ECAV na SR Šamorín
Reformovaná kresťanská cirkev na SR

Požadovaná
výška
dotácie v €
14.600,1.2002.000,6.500,1.000,1.600,600,2.000,3.850,4.000,450,2.100,9.000,900,270,5.050,2.000,2.000,2.000,1.900,450,542,29
850,1.500,-

Poskytnutá
výška
dotácie v €
9.200,1.000,1.000,2.500,900,1.000,600,600,1.600,1.100,400,500,2.200,300,200,1.000,600,600,1.400,1.300,400,600,1.000,-
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Spolu

67.362,29

30.000,-

CIRKEV
1. Rímskokatolícka cirkev
2. Cirkevný zbor ECAV
3. Reformovaná kresťanská cirkev
Spolu

1.650,825,825,3.300,-

b) uložilo MsÚ povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého
hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2015 v pomere poskytnutých
dotácií.

V Šamoríne, 29.04.2015
Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková
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