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Materiál na rokovanie 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

V Šamoríne, dňa 14.12.2017 

 

 

 

 

 

Kontrola  plnenia  uznesení 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta 

  

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

  

 

 

  

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 prerokovalo 

Kontrolu plnenia uznesení a 

 

A) vzalo na vedomie predloženú správu  

 

B) schválilo splnenie uznesení číslo:   
8/2015/II./D-VZN;       8/2015/XXIII./B);   20/2017/V./D/1);        22/2017/XIV./b); 

22/2017/XV./b);        27/2017/V./b);      27/2017/VII./c/1 a 2;  27//2017/XII./b);  

28/2017/III./b);        28/2017/IV./b);       28/2017/V./b);            28/2017/VIII./b); 

28/2017/IX./b);        28/2017/XI./2) 

 

C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo: 
18/2005/IX./c);          21/2005/XXVI.;        25/2005/X./C);          26/2010/VII./1);     

15/2012/XX./b/2);     10/2015/IV./3/a);      13/2016/IX.;              13/2016/XI./b);        

17/2016/XIII./b);       20/2017/VI./b);         27/2017/XIII./b).           
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Kontrola   plnenia   uznesení   MsZ 

k    14.12.2017 
 

 

 

Uznesenie č. 18 z 03.02.2005 

 

IX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 03.02.2005 prerokovalo 

"Správu o dokončení projektu Príprava rekonštrukcie a revitalizácie národnej kultúrnej 

pamiatky KORONA" a  

 

c) navrhlo prerokovať predložené alternatívy využitia objektu KORONA v 

príslušných komisiách 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

Čakáme na podpísanú Zmluvu od riadiaceho orgánu. V decembri bude 

vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce. Momentálne 

prebieha finalizácia realizačného projektu. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 21 z 26.05.2005 

 

XXVI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.05.2005 uložilo MsÚ 

preveriť možnosti získania financií z Európskych zdrojov na realizáciu prestavby mestských 

budov. 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

  V programovom období 2014 – 2020 podľa možností na základe 

vyhlásených budúcich výziev sa budeme uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok. 

Projekt na rekonštrukciu MŠ Gazdovský rad bol schválený, Zmluva na 

NFP bola podpísaná. Momentálne finalizujeme súťažné podklady na vyhlásenie 

verejného obstarávania. 
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Uznesenie č. 25 z 20.10.2005 

 

X. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 20.10.2005 prerokovalo 

„Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov – záhrad na Pomlejskej ulici v Šamoríne“, 

nachádzajúcich sa v intraviláne katastrálneho územia Šamorín vedených Katastrálnym 

úradom v Trnave, Správou katastra v Dunajskej Strede na liste vlastníctva č. 870 vo 

vlastníctve Mesta Šamorín, ktorých platnosť končí dňom 31.12.2016 a  

 

C) poverilo primátora mesta zahájením rokovania s dočasnými užívateľmi pozemkov 

– záhrad na Pomlejskej ulici neodkladne po tom, keď sa skončí majetkoprávne 

usporiadanie priľahlých pozemkov, ktoré sú teraz majetkom ŽSR.  

 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne.  

 Nájomné zmluvy sú uzavreté. ŽSR nepristúpia k odpredaju pozemkov. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 26 zo 04.02.2010 

 

VII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.02.2010  uložilo 

 

1) MsÚ štvrťročné správy o plnení rozpočtu mesta doplniť priebežnými údajmi 

hospodárenia rozpočtových organizácií prehľadným spôsobom, aby MsZ dostalo 

viac informácií o výdavkoch a príjmoch týchto organizácií. 

 

           Termín:      štvrťročne po hodnotení hospodárenia 

     Zodpovedný:     Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

Plnenie: Úloha sa plnení priebežne.  
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Uznesenie č. 15 z 23.08.2012 

 

XX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.08.2012 prerokovalo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 a 

 

a) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 

v predloženom rozsahu  

 

b) poverilo hlavného kontrolóra mesta:  
 

2) pravidelne kontrolovať predložené materiály na zasadnutia MsZ a včas uviesť 

svoje poznatky a pripomienky. 

Termín:   zasadnutia MsZ 

Zodpovedný:  Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8-VZN z 24.09.2015 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015 prerokovalo 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému 

plánu Mesta Šamorín a 

 

D) uložilo mestskému úradu urýchlene vypracovať  a predložiť na schválenie zmenu 

Územného plánu č. 3 a rozšíriť v nej zákaz výstavby zariadenia na likvidáciu 

odpadu spaľovaním alebo inou formou na všetky katastrálne územia mesta. 

 

 

Plnenie : úloha  splnená. 
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Uznesenie č. 8 z 24.09.2015 
 

XXIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015  prerokovalo 

Návrh mesta v súlade s § 30 a 31 stavebného zákona na obstarávanie  aktualizácie  

územnoplánovacej dokumentácie – zmeny a doplnky č. 3 a 

A) schválilo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie ako zmeny a 

doplnky č.3 k Územnému plánu v súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (ďalej len stavebný zákon)  

B) poverilo mestský úrad v súlade s § 2a stavebného zákona na zabezpečenie 

územnoplánovacích podkladov potrebných k zahájeniu procesu. 

 

Plnenie : úloha splnená. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 z 15.12.2015 
 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 prerokovalo 

informáciu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a 

1) konštatovalo, že 

a) bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol 

o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných 

ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí“ Z-

010766/2015/1130/SJD 

b) poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj 

s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly 

2) vzalo na vedomie  
a) zistenia spísané v protokole o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti 

rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest 

a obcí. Prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov 

vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy 

b) list primátora mesta – požiadavka prijať opatrenia v súvislosti s kontrolnými 

zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly, ktoré sa týkali 

nedostatkov v činnosti hlavného kontrolóra 

3) uložilo 
a) hlavnému kontrolórovi mesta dodržať pri kontrolnej činnosti náležitosti 

podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 
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Uznesenie č. 13 zo 07.04.2016 
 

IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016  vzalo na 

vedomie informáciu o Záverečnom stanovisku č. 16/5/2016-3.4/mo zo dňa 21.03.2016 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie ohľadne Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie 

komunálneho odpadu plazmovou technológiou. 

Svojím uznesením opätovne potvrdzuje svoje odmietavé stanovisko k realizácii tohto 

projektu a uložilo MsÚ zaslať Ministerstvu ŽP SR odvolanie voči tomuto záverečnému 

stanovisku. 

Ďalej uložilo MsÚ využiť všetky právne kroky na zamietnutie tohto projektu. 

Termín:    bezodkladne 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

 Účastník konania SPV Dálovce s.r.o. podal odvolanie k Rozhodnutiu 

SOcÚ Šamorín. 

 Celý spisový materiál je toho času na Krajskom stavebnom úrade 

v Trnave. 

 

 

Uznesenie č. 13 zo 07.04.2016 

 

XI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.04.2016 prerokovalo 

Návrh zámeru mesta vo veci zámeny nehnuteľného majetku mesta a 

 

a) neschválilo zámer mesta Šamorín na zámenu nehnuteľností – pozemkov registra 

„C“ v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 3696 a LV č. 1572 z 

vlastníctva Alžbety Fülesovej do vlastníctva Mesta Šamorín parc. č. 907/4 

o výmere 2.825 m
2
 ako orná pôda vedená na LV č. 870 z  vlastníctva Mesta 

Šamorín do vlastníctva Alžbety Fülesovej. 

 

b) uložilo mestskému úradu hľadať ďalšie alternatívy na zámenu nehnuteľného 

majetku mesta so žiadateľkou 

Termín:    do 30.09.2017 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

c) doporučilo nasledovné majetkoprávne usporiadanie vzťahov: 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy, alebo 

- zriadenie vecného bremena, alebo 

- uzatvorenie kúpnej zmluvy s výškou kúpnej ceny (obvyklá cena pri 

dodatočnom majetkoprávnom vysporiadaní mestom užívaných pozemkov). 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

Vlastník neakceptoval mestom ponúknutú kúpnu cenu vo výške 19,50 €. 

Rozhodol sa záležitosť riešiť súdnou cestou.  

Bolo vydané prvostupňové rozhodnutie súdu vo veci. Vlastníčka 

pozemku sa odvolala voči rozhodnutiu prvostupňového súdu. Prebieha 

odvolávacie konanie. 
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Uznesenie č. 17 z 22.09.2016 
 

XIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 22.09.2016 prerokovalo 

Návrh na priestorové usporiadanie a funkčné využitie bývalého Domova seniorov Šamorín – 

poslanecký návrh a  

a) schválilo poslanecký návrh na priestorové usporiadanie a funkčné využitie 

bývalého Domova seniorov Šamorín so založením a prevádzkovaním novej 

sociálnej služby – denného stacionára, a to: 

- odbúranie 3 krídel starého komplexu budov (podľa priloženého návrhu) 

- v súčasnosti zachovanie starého krídla budovy smerom na Vŕbovú ulicu 

(neodbúrať) 

- v zadnej časti uvoľneného priestoru – blízko nového domova seniorov – 

postaviť nový pavilón s cieľom zabezpečenia novej sociálnej služby – denného 

stacionára 

- ponechanie pozemkov bývalého Domova seniorov Šamorín (parcely 2823/3, 

2823/1, 2824 – podľa priloženej mapy) v majetku mesta Šamorín 

s potenciálom pre budúcnosť – pre vytvorenie ďalších sociálnych služieb 

- plán realizácie priestorového usporiadania bývalého domova seniorov 

b) uložilo mestskému úradu dodržať schválené rozhodnutie mestského zastupiteľstva, 

vrátane plánu realizácie. 

Termín:     podľa plánu realizácie 

Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

V súčasnosti prebiehajú projekčné práce na objekt denného stacionára. 

 

Uznesenie č. 20 z 09.02.2017 
 

V. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017        

prerokovalo  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na  r. 2017 – 2019 a 

A) konštatovalo, že 

B) schválilo návrh programového rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom 

rozsahu 

- bežný rozpočet a rozpočet finančných operácii v roku 2017 je prebytkový 

- týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu  

C)   vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 

2018 a 2019 

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 2017, 

resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka. 

Termín:     do 31.12.2017 

Zodpovední:    vedúci kapitol - MsÚ  

riaditelia rozpočtových organizácii 

 

Plnenie : úloha splnená. 
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Uznesenie č. 20 z 09.02.2017 

 

VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.02.2017  prerokovalo 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok r. 2017 a  

a) schválilo  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok r. 2017  

v predloženom rozsahu 

b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním kontrolnej činnosti v zmysle 

predloženého plánu. 

Termín:    I. polrok 2017 

Zodpovedný:   Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017 
 

XIV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 prerokovalo 

Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2017 a 

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2017 

v predloženom rozsahu 

 

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 

hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2017 v pomere poskytnutých dotácií. 

Termín:    po 31.10.2017 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

 

Plnenie : úloha splnená.  

Uznesenie č. 22 zo 06.04.2017 
 

XV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 prerokovalo 

Návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na 

rok 2017 a 

 

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne 

aktivity a cirkev na rok 2017 v predloženom znení 

 

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5 %-nú rezervu v prípade priaznivého 

hospodárskeho výsledku uvoľniť po 31.10.2017 v pomere poskytnutých dotácií. 

Termín:    po 31.10.2017 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

 

Plnenie : úloha splnená.   
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Uznesenie č. 27 zo 21.09.2017 
 

V. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 prerokovalo 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2017 a 

a) schválilo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2017 v predloženom rozsahu 

b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2017 vyhlásiť na 

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

Termín:     do 26.09.2017 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

Plnenie : úloha splnená.   

 

 

Uznesenie č. 27 zo 21.09.2017 
 

VII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 6/2017, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 13/2007 v znení VZN č. 5/2010, VZN č. 6/2015 a ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3 a 

a) vzalo na vedomie  

1) Správu o obstaraní Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3  

2) Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. 

OU-TT-OVBP1-2017/028125/Há zo dňa 04.09.2017 k návrhu Územného 

plánu Mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3 

b)  schválilo 

1) Územný plán mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3 

2) Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach 

uplatnených pri prerokovaní Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a 

doplnky č. 3 

3) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 6/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 13/2007 v znení VZN č. 5/2010, VZN č. 6/2015 a ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky 

č.3 

c)  odporučilo primátorovi mesta Šamorín   

1) Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny 

a doplnky č. 3“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby 

a bytovej politiky, na Spoločnom obecnom úrade Šamorín a na Mestskom 

úrade v Šamoríne a zaslať registračný list o obsahu  územného plánu spolu 

s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR. 

2) Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 

3“, Všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 

písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Plnenie : úloha splnená. 
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Uznesenie č. 27 zo 21.09.2017 
 

XII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie zámeru na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šamorín a  

 

a) schválilo zámer na  zámenu nehnuteľností – pozemkov registra „C“ 

v katastrálnom území Šamorín 

parc. č. 1917/4  o výmere  249 m
2
  ako lesný pozemok 

parc. č. 1917/5  o výmere  247 m
2 

 ako lesný pozemok 

parc. č. 1917/6  o výmere    57 m
2
  ako lesný pozemok 

vedené na LV č. 3091  

z vlastníctva   Štefana Nagya a manž. Beatrix, bytom Topoľová 1724/4,   

      931 01  Šamorín  
do vlastníctva Mesta Šamorín 

  

parc. č. 1917/1  o výmere  379 m
2
  ako lesný pozemok 

vedená na LV č. 870  

z vlastníctva    Mesta Šamorín  

do vlastníctva Štefana Nagya a manž. Beatrix bytom Topoľová 1724/4,  

      931 01  Šamorín 
 

bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. zdôvodneného v dôvodovej správe 

k tomuto návrhu. 

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na zámenu nehnuteľností je 

majetkoprávne usporiadanie dlhodobo prenajímaného pozemku žiadateľom  zámenou 

v súlade s § 7 ods. 4 písm. e) a v súlade s § 14 VZN č. 3/2015 pri zohľadnení polohy 

a výmery nadobudnutého pozemku a z hľadiska efektívnejšieho  spôsobu naloženia 

s majetkom mesta, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

 podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

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. 

Termín:     do 15.10.2017 

Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

Plnenie : úloha splnená.   
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Uznesenie č. 27 zo 21.09.2017 
 

XIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie zámeru na prevod časti nehnuteľnosti v katastrálnom území Bučuháza a 

a) schválilo zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku 

registra „C“ parc. č. 81/1 o celkovej výmere 3.564 m
2
 ako zastavané plochy vedený 

vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín  na LV č. 870, o veľkosti  určenej po 

vyhotovení geometrického plánu na oddelenie pozemku cca 20 m
2
, 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 pre žiadateľa:  

 

Doc.Ing. Ladislav Hulényi a manž. bytom Bajzova 8, 821 08  Bratislava 

 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

          

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  

majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia 

a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto toho času prebytočný, čo je 

v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

 

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer na odpredaj 

pozemku v katastrálnom území Bučuháza  najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta Šamorín. 

Termín:   do 15.10.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. 

Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

III. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2017 a 

a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2017 v predloženom rozsahu 

 

b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2017 vyhlásiť na 

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

Termín:   do 21.11.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

Plnenie : úloha splnená.   

 

 

 



Materiá l  na  rokovanie  

12 

 

Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a 

 

a) schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom rozsahu 

 

b) uložilo mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vyhlásiť na 

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

Termín:   do 21.11.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

 

Plnenie : úloha splnená.   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

V. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Šamorín č. 7/2017, ktorým sa  

vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh „Burza tehotenského a novorodeneckého 

ošatenia“  a  „Burza sezónneho detského  ošatenia“ a ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Šamorín 

č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení 

VZN mesta Šamorín č. 5/2015 a  

a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Šamorín č. 

7/2017, ktorým sa  vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh „Burza 

tehotenského a novorodeneckého ošatenia“  a  „Burza sezónneho detského  

ošatenia“ a ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 

5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a pre 

príležitostné trhy  v znení VZN mesta Šamorín č. 5/2015 v predloženom znení. 

 

b) uložilo mestskému úradu zverejniť schválené  VZN Mesta Šamorín č. 7/2017, 

ktorým sa  vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh „Burza tehotenského 

a novorodeneckého ošatenia“  a  „Burza sezónneho detského  ošatenia“ a ktorým 

sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení VZN Mesta 

Šamorín č. 5/2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín. 

Termín:   do 21.11.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

Plnenie : úloha splnená.   
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Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

VIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevodu nehnuteľného majetku 

mesta v katastrálnom území Šamorín 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 mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to 

geometrickým plánom novovytvoreného pozemku registra „C“ z parc. č. 142/5 

o celkovej výmere 37 m
2
 ako ostatné plochy v katastrálnom území Šamorín 

vedený Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 870 vo 

výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín o veľkosti určenej po vyhotovení 

geometrického plánu z dôvodu zarovnania a zosúladenia novovytvoreného 

pozemku s hranicami pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, 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 

minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom pre žiadateľa:  

 

Mgr. Branislav Brza a manž. Katarína  

bytom Obilná 1/A, 931 01 Šamorín 

  

 Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Šamorín  je  majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení 

polohy, výmery resp. spôsobu využitia a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je 

pre mesto toho času prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN 

č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

 

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer na odpredaj 

pozemku v katastrálnom území Šamorín  najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta Šamorín. 

Termín:   do 28.11.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

Plnenie : úloha splnená.   
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Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

IX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v katastrálnom území Mliečno a 

a) schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Šamorín, a to časti pozemku registra „C“ parc. č. 244/47  o celkovej výmere 2.179 

m
2
 ako ostatné plochy v k.ú. Mliečno o veľkosti plošnej výmery prenosnej garáže 

cca 15 m
2
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  pre žiadateľa: 

Karol Peller, bytom Pešia cesta 461/56, 931 01  Šamorín - Mliečno 

 

s výškou nájmu 60,- €/rok v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) VZN mesta Šamorín č. 

3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 na dobu 

určitú, a to na 5 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. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.   

 

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta na prenájom 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno najmenej na 15 dní pred 

schvaľovaním samotného prenájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke mesta Šamorín. 

Termín:   do 28.11.2017 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

Plnenie : úloha splnená.   

 

Uznesenie č. 28 zo 16.11.2017 
 

XI.  

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 prerokovalo 

Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne Zbierky č. 

20/2017/V. zo dňa 09.02.2017; Zbierky č. 22/2017/XIV. a č. 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017 

a schválilo 

1) zrušenie Uznesenia č. 20/2017/V. písm. D) bod 1) Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne zo dňa 09.02.2017 s účinnosťou od 17.11.2017  

2) na základe Uznesenia č. 22/2017/XIV. písm. b) Mestského zastupiteľstva v 

Šamoríne zo dňa 06.04.2017 a Uznesenia č. 22/2017/XV. písm. b) Mestského 

zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 06.04.2017 uvoľniť zadržanú 5 %-nú rezervu 

na bežné transfery. 

Termín:    do 30.11.2017 

 Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

Plnenie : úloha splnená.   


