
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 27/2017

           Uznesenia prijaté dňa 21.09.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Gábor Veres, Ladislav Czafik 

a Angela Jágerová
- overovateľov zápisnice: MUDr. Renáta Varga a Ing. Štefan Andrássy.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

schválilo predložený program rokovania s doplnením materiálu v bode Rôzne:
- Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Šamorín za 

rok 2016

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Kontrolu plnenia uznesení a

A) vzalo na vedomie predloženú správu 

B) schválilo splnenie uznesení číslo:  
20/2013/XIV.;      10/2015/X./b);      13/2016/VIII./c/2);  13/2016/VIII./c/3);    
16/2016/IX./b);      18/2016/XVII./c);    18/2016/XX./B); 18/2016/XXI./B);     
20/2017/V./D/2);    20/2017/VII./3.;    20/2017/IX./b);       20/2017/X./b); 
20/2017/XII./B); 21/2017/III./B);      22/2017/IV./C/1/a);   22/2017/IV./C/1/b);    
22/2017/IV./C/1/c);   22/2017/IV./C/1/d);  22/2017/IV./C/2);    22/2017/V./b);
22/2017/VI./b);         22/2017/VII./B);       22/2017/X./B);       22/2017/XI./B);
22/2017/XII./B);       25/2017/III./b);        25/2017/V./b);       25/2017/VI./b);
25/2017/VIII./b);     25/2017/X./b);      25/2017/XVII./b);    25/2017/XVIII./b);
25/2017/XIX./b);    25/2017/XXIV./b);  25/2017/XXV./b)

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);  8/2015/II./D-VZN; 8/2015/XXIII./B);   10/2015/IV./3/a);     
13/2016/IX.;         13/2016/XI./b);        17/2016/XIII./b);    20/2017/V./D/1); 
20/2017/VI./b);      22/2017/XIV./b);     22/2017/XV./b).  

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské 



zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Šamorín vzalo na vedomie 
predloženú správu audítora.

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

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2016, ktorú  vzalo na vedomie bez pripomienok.

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.

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam – 
záhradke na Pomlejskej ulici v katastrálnom území Šamorín a schválilo prevod 
nájomného práva na prenájom nehnuteľností  –  pozemkov parc. č. 1170 o výmere 

339 m2 ako záhrada a parc. č. 1171 o výmere 21 m2 ako zastavaná plocha 
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto 
návrhu pre žiadateľa:

Jozef Kovács, trvale bytom 930 32 Trnávka 179

s platnosťou a podmienkami v zmysle  Zbierky uznesení čiastky č. 19/2016/VIII. zo 
dňa 15.12.2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a  podľa § 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 – na obdobie 5 rokov od 01.01.2017 do 31.12.2021 
s trojmesačnou výpovednou lehotou

prednostné právo na predĺženie nájmu v prospech nájomcu pozemku
v prípade vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam iným 

spôsobom platnosť nájomnej zmluvy zaniká
v prípade, ak nájomca nebude prenajímaný pozemok využívať v súlade s 

dohodou výlučne na záhradkárske účely, mesto si vyhradzuje právo na 
výpoveď zo zmluvy

cena nájmu sa určuje podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2015  o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vo výške 0,30 €/m2/rok
dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si dohodnutých 

zmluvných podmienok
prenajímateľ si vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky nájmu v prípade 

zmeny právneho predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny
zákaz realizácie výstavby, nadstavby, prístavby záhradných domčekov a bez 

možnosti umiestnenia prístreškov pre motorové vozidlá
nájomca je oprávnený vykonať výlučne udržiavacie práce na existujúcich 

stavebných objektoch 
zákaz chovu domácich zvierat a umiestňovanie reklamných pútačov na 

oplotení
nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe prenajímané nehnuteľnosti bez 

súhlasu mestského zastupiteľstva v Šamoríne

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
      Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1170 a parc. č. 1171 po celé obdobie  



platnosti „Zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané len výhradne na 
záhradkárske účely v súlade s podmienkami platnej Zmluvy o nájme. Vzhľadom na 
to, že žiadateľ je vlastníkom nadstavby záhradného domčeka, je tu dôvod hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a prílohy č. 1 VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Šamorín.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku 
v katastrálnom území Šamorín a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to 
novovytvoreného pozemku (geometrickým plánom č. 1229/2017 na oddelenie 

pozemku) registra „C“ parc. č. 486/3 o výmere 16 m2 ako záhrada, vedený 
Okresným úradom v DS katastrálnym odborom na LV č. 870 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 Z., zdôvodneného 
v dôvodovej správe k tomuto návrhu pre žiadateľa: 

Oľga Bánska rod. Cinkošová  
bytom Mestský majer 996/2, 931 01  Šamorín

za kúpnu cenu podľa cenovej mapy mesta vo výške 81,32 €/m2, čo celkom 
predstavuje: 1.301,12 €.
         
     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.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta 
v katastrálnom území Šamorín a schválilo prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti 
vo vlastníctve mesta Šamorín, a to časti pozemku registra „C“ parc. č. 2239/1  

o celkovej výmere 461 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o veľkosti  určenej podľa 

geometrického plánu na oddelenie pozemku parc. č. 2239/4 o výmere 21 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľa:

CZ SLOVAKIA, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava

s výškou nájmu 20,- €/m2/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 na 25 rokov



s vyriešením a technickým zabezpečením výstavby výťahu pre objekt MsÚ
s umožnením prístupu vlastníka – mesta Šamorín na pozemok pre potreby 

realizácie stavebných a rekonštrukčných prác pre objekt MsÚ.

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.  

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ 
na pozemky v katastrálnom území Šamorín a schválilo uzatvorenie „Zmluvy 
o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom na 
Gazdovskom rade na pozemku parc. č. 2621 v k.ú. Šamorín“ na stavbou dotknutých 
pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, 
a to pozemky registra “C“ vedené na LV č. 870

parc. č.   2631/4 o výmere    950 m2 ako ostatná plocha

parc. č.   2631/9 o výmere  2805 m2 ako ostatná plocha

parc. č.   2630/1 o výmere  5318 m2 ako zastavaná plocha
medzi:

povinnou osobou      –   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedených 
pozemkov

oprávnenou osobou  –   Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

bezodplatne na dobu neurčitú.
  

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov NAYY-J 4Bx240mm2 elektrickej energie z existujúcej TS č. 
0751-045 k Polyfunkčnému domu, zriadenie a uloženie elektroenergetických 
zariadení, užívanie, na pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe.

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 m2  ako lesný pozemok

parc. č. 1917/5  o výmere  247 m2  ako lesný pozemok



parc. č. 1917/6  o výmere    57 m2  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 m2  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

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 m2 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 m2, 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

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh primátora mesta na poverenie sobášiaceho a schválilo

PaedDr. Gábora Veresa – poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Šamorín 
za sobášiaceho.

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na vymenovanie nového člena komisie dopravy, verejného 
poriadku a požiarnej ochrany MsZ a

a) vzalo na vedomie vzdanie sa členstva komisie dopravy, verejného 
poriadku a požiarnej ochrany MsZ, Ing. Petra Rusňáka k 14.09.2017

b) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie 
novým členom na základe návrhu komisie dopravy, verejného poriadku 
a požiarnej ochrany MsZ

c) vymenovalo Ing. Róberta Hatosa za člena komisie dopravy, 
verejného                         poriadku a požiarnej ochrany MsZ  s účinnosťou 
od 01.10.2017.

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  mesta za rok 2016 
a schválilo v súlade s ust.  § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi 
Lelkesovi vo výške 30 %  zo súčtu platov za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a 
kvalitu výkonu funkcie.



Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : MUDr. Renáta Varga ........................................

Ing. Štefan Andrássy ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
PaedDr. Gábor Veres ........................................
Ladislav Czafik 
Angela Jágerová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 21.09.2017
čiastka 27/2017/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.

V Šamoríne, 02.10.2017 Gabriel Bárdos
Primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 21.09.2017
čiastka 27/2017/XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 

prerokovalo Návrh primátora mesta na poverenie sobášiaceho a schválilo



PaedDr. Gábora Veresa – poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Šamorín 

za sobášiaceho.

V Šamoríne, 02.10.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 21.09.2017
čiastka 27/2017/XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 
prerokovalo Návrh na vymenovanie nového člena komisie dopravy, verejného 
poriadku a požiarnej ochrany MsZ a

a) vzalo na vedomie vzdanie sa členstva komisie dopravy, verejného 



poriadku a požiarnej ochrany MsZ, Ing. Petra Rusňáka k 14.09.2017

b) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie 
novým členom na základe návrhu komisie dopravy, verejného poriadku 
a požiarnej ochrany MsZ

c) vymenovalo Ing. Róberta Hatosa za člena komisie dopravy, 
verejného                         poriadku a požiarnej ochrany MsZ  s účinnosťou 
od 01.10.2017.

V Šamoríne, 02.10.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 21.09.2017
čiastka 27/2017/XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 



prerokovalo Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  mesta za rok 2016 

a schválilo v súlade s ust.  § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi 

Lelkesovi vo výške 30 %  zo súčtu platov za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a 

kvalitu výkonu funkcie.

V Šamoríne, 05.10.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Za správnosť: Katarína Boróková




