
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 29/2017

          Uznesenia prijaté dňa 14.12.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Márton Domsitz, Ing. Štefan 

Andrássy a Ing. Tibor Duducz

- overovateľov zápisnice: Ing. Edit Bauer a Ing. Imrich Tóth.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne:
1) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so 

stavbou „obytný súbor Kraľovianky pre rodiny“ v katastrálnom území 
Kraľovianky

2) Informácia – Príkaz primátora mesta Šamorín č. 8/2017 na vykonanie 
III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017

III.
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:
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)

D)  zrušilo uznesenie číslo:
18/2005/IX./c)

E)  poverilo prednostu MsÚ úlohami týkajúcimi sa návrhu poslanca 
Ing. Tibora Pogánya.



         
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Petíciu (skupiny obyvateľov mesta Šamorín) na riešenie nedostatočnej 
kapacity slovenskej základnej školy v Šamoríne a

a) vzalo na vedomie petíciu obyvateľov mesta Šamorín na riešenie 
nedostatočnej kapacity slovenskej základnej školy v Šamoríne

b) uložilo MsÚ 

1) prerokovať za prítomnosti členov petičného výboru návrh alternatív 
riešenia nedostatočných kapacít ZŠ Mateja Bela v Šamoríne v obecnej 
školskej rade a v komisii školstva pri MsZ

2) urýchliť vypracovanie demografického prieskumu s cieľom získať 
relevantný podkladový materiál pre ďalší postup v predmetnej veci

3) zaradiť informáciu o postupe riešenia problematiky po obdržaní 
výstupov demografického prieskumu a po prerokovaní v obecnej 
školskej rade a v komisii školstva pri MsZ na zasadnutie MsZ.

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Šamorín 
č. 8/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 
a príspevkov občanom mesta a

a) schválilo VZN č. 8/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta s nasledovným 
doplnením:
v § 3 ods. 1 prvá veta znie: Jednorazová dávka sa poskytuje oprávneným 
osobám...

b) uložilo MsÚ VZN Mesta Šamorín č. 8/2017 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.
Termín: do 15.12.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Šamorín 
č. 9/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
a

a) schválilo VZN č. 9/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a 
výške úhrad za tieto služby v predloženom rozsahu

b) uložilo MsÚ VZN Mesta Šamorín č. 9/2017 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 15.12.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta 
Šamorín č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Šamorín a

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín 
v predloženom znení

b) uložilo MsÚ VZN Mesta Šamorín č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.

Termín: do 15.12.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta 
Šamorín č. 11/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa mení VZN č. 
3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
v predloženom znení

b) uložilo MsÚ VZN Mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa mení VZN č. 
3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta.

Termín: do 15.12.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie 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 schválilo prevod nehnuteľného 
majetku mesta, a to geometrickým plánom novovytvoreného pozemku registra „C“ z 

parc. č. 142/5 o celkovej výmere 37 m2 ako ostatné plochy v katastrálnom území 
Šamorín vedeného 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 za kúpnu cenu stanovenú 

znaleckým posudkom vo výške 71,97 €/m2 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.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie prenájmu pozemku v katastrálnom území Mliečno 
za účelom umiestnenia prenosnej garáže a schválilo prenájom majetku mesta – 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, a to časti pozemku registra „C“ parc. č. 

244/47 o celkovej výmere 2.179 m2 ako ostatné plochy v k.ú. Mliečno o veľkosti 

plošnej výmery prenosnej garáže cca 15 m2 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 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) zákona 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 14.12.2017  

prerokovalo  Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ 
v Šamoríne v roku 2018, ktorý schválilo v predloženom rozsahu:

1. zasadnutie MsZ 08.02.2018 – štvrtok

2. zasadnutie MsZ 11.04.2018 – streda

3. zasadnutie MsZ 28.06.2018 – štvrtok

4. zasadnutie MsZ 20.09.2018 – štvrtok

5. zasadnutie MsZ 08.11.2018 – štvrtok



XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
Mestského športového centra SAMARIA a

a) schválilo zámer prenajať majetok mesta Šamorín - Mestské športové 
centrum  SAMARIA,  nachádzajúce sa v  k. ú. Šamorín, vedené na LV č. 
870 ako Telocvičňa T18, na parc. č. 2275, súpisné číslo 494,  za cenu 1€/
rok, na dobu 25 rokov, podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti MPBH 
ŠAMORÍN, s.r.o., so sídlom  Veterná ul. 23/D, 931 01 Šamorín v súlade s 
VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Šamorín v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, a ktorý spočíva v tom, že s týmto majetkom mesta  bude môcť 
nájomca účelnejšie nakladať a zabezpečovať jeho každodennú údržbu 
a prevádzku. Nájomcom je právnická osoba so 100%-nou majetkovou 
účasťou mesta a prenajatý majetok bude využívaný na verejnoprospešné 
účely (na zabezpečenie telesnej výchovy, športových a kultúrnych aktivít 
pre žiakov škôl, športových klubov a ostatných občanov mesta Šamorín)

b) poverilo mestský úrad, aby zabezpečil zverejnenie hore uvedeného 
zámeru mesta na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. Tento 
zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 
mestským zastupiteľstvom, počas celej tejto doby .

Termín: do 29.12.2017
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 

prerokovalo Návrh na schválenie vecného bremena v súvislosti so stavbou „obytný 
súbor Kraľovianky pre rodiny“ v katastrálnom území Kraľovianky a schválilo 
uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby 
„Obytný súbor Kraľovianky pre rodiny“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 35/2-8, 
39/3 a 4, 40/3-16 investorom EFFECT HOUSE, s.r.o. Bratislava na stavbou 
dotknutom pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území 
Kraľovianky, a to: pozemku registra “C“ vedenom na LV č. 870 parc. č.  46  o výmere    

3.843 m2 ako zastavané plochy a nádvoria medzi:

povinnou osobou      –   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku
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, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
užívanie, na pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Ing. Edit Bauer ........................................



Ing. Imrich Tóth ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Mgr. Márton Domsitz ........................................
Ing. Štefan Andrássy 
Ing. Tibor Duducz

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 14.12.2017
čiastka 29/2017/


