
1 
 

  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 11/2016 

               Uznesenia prijaté dňa 11.02.2016 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 
zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Zoltán Faragó, Ing. Erika Šoltésová a Ladislav 
Czafik. 

 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami: 
1) bod programu 12 – Podnety občanov prerokovať ako 3. bod programu 
2) v bode Rôzne prerokovať materiál Návrh na schválenie Zmluvy 

o poskytnutí finančného príspevku Združeniu obcí Šamorín a Kvetoslavov 
pre rozvoj alternatívnej dopravy  

 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo "Kontrolu plnenia uznesení" a 
A) vzalo na vedomie predloženú správu  

 
B) schválilo  

1) splnenie uznesení číslo:  
32/2014/XI./b);     3/2015/V./D/1);   5/2015/XIX./b); 5/2015/XX./b);  
6/2015/IV./2;  7/2015/I/b)-VZN;  7/2015/II/b)-VZN;    7/2015/III/b)-VZN;  
7/2015/XVII./b); 7/2015/XVIII./b); 8/2015/I./b)-VZN; 8/2015/II./C/1-VZN; 
8/2015/II./C/2-VZN;   8/2015/II./C/3-VZN;     8/2015/II./C/4-VZN; 
8/2015/V./B)    8/2015/VI./B);      8/2015/VII./B); 8/2015/XV./b); 
8/2015/XVI./b);       8/2015/XVII./b);     8/2015/XXIV./b);   
8/2015/XXVI./b); 8/2015/XXVII./b);  9/2015/III./B)     9/2015/IV./B);    
9/2015/VI./c)-VZN; 9/2015/VII./c)-VZN; 9/2015/VIII./c)-VZN;      
9/2015/IX./c)-VZN; 9/2015/X./b)-VZN; 9/2015/XIV./b); 9/2015/XV./b);   
10/2015/V./b)-VZN; 10/2015/VI./b)-VZN; 10/2015/VII./b)-VZN; 
10/2015/VIII./b)-VZN;      10/2015/IX./b);    10/2015/XI./b);   
 

2) presun uznesenia č. 20/2013/XX./c); spomedzi uznesení, ktoré sa 
plnia priebežne medzi zrušené uznesenia 
 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18//2005/IX./c); 21/2005/XXVI.; 25/2005/X./C); 26/2010/VII./1); 
13/2012/XII./b);      15/2012/XX./b/2); 20/2013/XIV.; 24/2013/X./b/1);    
24/2013/X./b/2);         3/2015/VI./b);       7/2015/V./b); 8/2015/II./D-VZN; 
8/2015/XXIII./b);    10/2015/IV./3/a);      10/2015/IV./3/b);     10/2015/X./b);         
 

D) zrušilo uznesenie číslo: 
20/2013/XX./c); 5/2015/XV./b);   
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta 
Šamorín na roky 2016, 2017 a 2018, ktoré vzalo na vedomie v predloženom 
rozsahu. 

 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016        

prerokovalo  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na  r. 2016 – 2018 a 
 

A) konštatovalo, že 
- bežný rozpočet a rozpočet finančných operácii v roku 2016 je 

prebytkový 
- týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu 

 
B) schválilo Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2016 s odznelými 

pripomienkami predsedu finančnej komisie 
 

C) vzalo na vedomie Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na 
roky 2017 a 2018 

 
D) uložilo mestskému úradu 

 
1. 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 
2016, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka. 
Zodpovední:        vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácii 
Termín:          do 31.12.2016 

 
2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 

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

 
Termín: do 15.02.2016 

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín 
na roky 2015 – 2022 a schválilo materiál v predloženom rozsahu. 
 

 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016  

prerokovalo Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 
30/2014/XVII. zo dňa 26.06.2014 a zrušilo Uznesenie MsZ v Šamoríne Zbierky 
čiastky č. 30/2014/XVII. zo dňa 26.06.2014 na prevod nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Mliečno. 
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VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016  

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevodu 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa  § 7 ods. 4 písm. e) VZN 
č. 3/2015 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 na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to: 

 
1) pozemkov registra „C“  

- parc. č. 770/97 o výmere 90 m2 ako zastavaná plocha  
- parc. č. 770/99 o výmere 33 m2 ako zastavaná plocha 
 

2) pozemku registra „E“    
- parc. č. 427/1 o výmere 1.288 m2 ako ostatné plochy   
 

v katastrálnom území Mliečno, vedených 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 podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN 
č. 3/2015 v súlade s § 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:  

 
Donau farm s.r.o.  
so sídlom Dolná ulica 541/14, 931 01 Šamorín - Mliečno 

 
za kúpnu cenu  vo výške  21,- Eur/m2. 

 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľností je 

majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu 
využitia a s prihliadnutím na to, že predmetné pozemky sú toho času pre mesto  
prebytočné, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
 

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. 
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IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Návrh na  prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šamorín  na výstavbu 
rodinného domu v katastrálnom území Kráľovianky a schválilo prevod  
nehnuteľnosti - pozemku na výstavbu rodinného domu v katastrálnom území 
Kraľovianky, a to pozemku registra „C“ parc. č. 49/12 o výmere 726 m2 ako ostatná 
plocha v k. ú. Kráľovianky vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV č. 
870,  pre účely výstavby rodinného domu, pre žiadateľa: 

 
S.B.Sparrov Building s.r.o. so sídlom Mierovo 177, 930 41 Mierovo 

  
podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov a to za kúpnu cenu schválenú uznesením MsZ v Šamoríne č. 
23/2009/VIII. vo výške 65,- Eur/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 § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení. 

 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Domova 
dôchodcov v Šamoríne zo dňa 24.07.1996, vydanej Krajským úradom v Trnave a jej 
zmenám a schválilo Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine zo dňa 24.07.1996, vydanej 
Krajským úradom v Trnave, ktorým sa mení názov a sídlo Zariadenia pre seniorov 
v Šamoríne s účinnosťou od 01.03.2016 nasledovne: 

 
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek othona  
Kasárenská 1/A, 931 01  Šamorín. 
 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Šamorín a schválilo zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Šamorín zo dňa 29.01.2015 s účinnosťou od 01.03.2016 
v predloženom rozsahu. 
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XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ 
v Šamoríne v roku 2016 a schválilo nasledovný harmonogram termínov riadnych 
zasadnutí MsZ v Šamoríne na rok 2016:  

 
1. zasadnutie  11.02.2016  štvrtok 
2. zasadnutie  07.04.2016   štvrtok 
3. zasadnutie  30.06.2016  štvrtok 
4. zasadnutie  22.09.2016  štvrtok 
5. zasadnutie  27.10.2016  štvrtok 
6. zasadnutie  15.12.2016  štvrtok 

 
 

XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016 

prerokovalo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov Združeniu obcí Šamorín 
a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy a 

 
A) schválilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov Združeniu obcí 
Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy v predloženom 
rozsahu 
 

B) uložilo mestskému úradu Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov 
Združeniu obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy po 
podpísaní  zverejniť na internetovej stránke mesta. 
Termín:     do 19.02.2016 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ  

 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány        Gabriel Bárdos 
 prednosta  úradu        primátor mesta 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Csaba Orosz    ........................................ 
 
 
    Ing. Tibor Pogány   ........................................ 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 Zoltán Faragó      ........................................ 
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 Ing. Erika Šoltésová 
 Ladislav Czafik 


