
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 15/2016

           Uznesenia prijaté dňa 11.05.2016

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

11.05.2016 zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, Angela Jágerová 
a Ing. Tibor Duducz.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

11.05.2016 zvolilo overovateľov zápisnice: Csaba Orosz a Robert Keresztes.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

11.05.2016  prerokovalo Návrh na schválenie Zmluvy o nájme parkovacích miest 
(Mesto Šamorín – AREA Šamorín, s.r.o.) a

a) schválilo v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

1) prenájom majetku mesta pre nájomcu, spoločnosti AREA Šamorín, 
s.r.o., so sídlom Bratislavská č. 88, 931 01  Šamorín, vymedzeného 
v predloženej Zmluve o nájme parkovacích miest, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že táto spoločnosť so 100 %-
nou majetkovou účasťou mesta má dlhoročné skúsenosti na úseku 
vykonávania verejnoprospešných služieb, v tom údržba miestnych 
komunikácií, čo je predpokladom na zabezpečenie bezproblémového 
prevádzkovania parkovacích miest na území mesta Šamorín

2) Zmluvu o nájme parkovacích miest s nasledovnými pripomienkami:

- v článku I. sa za zátvorkou doplní: "Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šamorín č.3/2015  o Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Šamorín,"

- v bode 2.1. sa  slová: "samospráva fungujúca" nahradia 
nasledovným znením: "samostatný územný samosprávny a správny 
celok Slovenskej republiky"

- v bode 2.2. sa upraví gramatický tvar slova "parkoviska" na slovo 
"parkovísk"



- v bode 6.1. na konci prvej vety sa doplnia slová: "a zabezpečí 
jeho plynulé užívanie“

- v bode 7.3.3. sa upraví gramatický tvar slova "parkoviska" na 
slovo "parkovísk".

b) poverilo mestský úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej 
a ekonomickej stránke prenájom majetku a podpis nájomnej zmluvy 
primátorom mesta a taktiež zabezpečil zverejnenie nájomnej zmluvy 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Csaba Orosz ........................................

Robert Keresztes ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Ing. Imrich Tóth ........................................



       Angela Jágerová 
Ing. Tibor Duducz

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 11.05.2016
čiastka 15/2016/III.


