
M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S
                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.         
                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku pri MsZ

v Šamoríne dňa 17.06.2019

Prítomní: Csaba Orosz, Ing. Ján Lelkes, Ing. Ervín Sármány, Ing. Imrich Tóth, Ing. Edit Bauer, 
Ing. Tibor Duducz, PaedDr. Gábor Veres, RNDr. Lajos Tuba, Ing. Csaba Horváth, Tomáš Szerda, 
Henrieta Kósová, Ing. Peter Simon (viď prezenčná listina)

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným 
programom: 

1/  Konsolidácia účtovnej jednotky Mesta Šamorín za rok 2018
2/  Vyhodnotenie rozpočtu k 31.03.2019
3/  Návrh na použitie rezervného fondu
4/  VZN – školstvo, sociálne veci
5/  Majetkoprávne záležitosti
6/  Rôzne

K bodu 1) 

Prítomní členovia komisie prediskutovali predloženú Konsolidáciu účtovnej jednotky Mesta 
Šamorín za rok 2018.
Komisia jednohlasne odporúča prediskutovanú Konsolidáciu účtovnej jednotky Mesta Šamorín za 
rok 2018 na schválenie MsZ.

K bodu 2)

Prítomní členovia komisie prediskutovali predložené Vyhodnotenie rozpočtu k 31.03.2019.
Komisia jednohlasne odporúča prediskutované Vyhodnotenie rozpočtu k 31.03.2019 na schválenie 
MsZ.

K bodu 3)

Prítomní členovia komisie prediskutovali predložený Návrh na použitie rezervného fondu na 
odstránenie havarijného stavu vodovodných vedení v budove Mestského kultúrneho strediska 
v Šamoríne v hodnote 18.000,- €.
Komisia jednohlasne odporúča prediskutovaný návrh na schválenie MsZ.

K bodu 4)

Komisia prerokovala návrh VZN 3/2019, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú  úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Upraví 
sa výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
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dieťaťa v materskej škole, na štúdium žiaka v základnej umeleckej škole, na činnosti v školskom  
klube  detí,  na  činnosti  centra  voľného  času, výška  príspevku  na  čiastočnú  úhradu nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, výška príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni.
Komisia jednohlasne odporúča prediskutovaný návrh na schválenie MsZ.

Ing. Edit Bauer oboznámila prítomných členov komisie s návrhom VZN 5/2019 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta. Návrh VZN 
mení podmienky poskytnutia príspevku Mesta na stravovanie z dôvodu zvýšenia hodnoty stravnej 
jednotky v školských a predškolských zariadeniach a zvýšenia minimálneho dôchodku, od ktorého 
bola výška podpory zo strany mesta odvodená. Ďalej upresňuje podmienky poskytnutia vianočnej 
jednorazovej pomoci.
Komisia jednohlasne odporúča prediskutovaný návrh na schválenie MsZ.

K bodu 5)

Vedúci odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta predložila prítomným nasledovné 
podania týkajúce  majetkoprávneho vysporiadania:

Oľga Bartalošová – žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu na pozemky registra „E“ parc.č. 851 a 
863 v k.ú. Šamorín vo vlastníctve žiadateľky. Komisia po prehodnotení neodporúča zmenu výšky 
nájmu, navrhuje usporiadanie mestom užívaných nehnuteľností vysporiadať formou odkúpenia za 
kúpnu cenu vo výške 19,50 €/m2, ak žiadateľka neprijíma návrh, tak predložiť návrh na nájom 
podľa trhovej ceny.

Mária Gál – žiadosť na odpredaj pozemku registra „E“ parc.č. 850 v k.ú. Šamorín vo vlatníctve 
žiadateľky – celková výmera 1465 m2. Komisia jednohlasne odporúča na schválenie MsZ 
s kúpnou cenou 19,50 €/m2.

BD Services, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku registra „E“ parc.č. 261 v k.ú. Mliečno. 
Komisia po posúdení odporúča zámer na odpredaj žiadaného pozemku na základe cenovej mapy 
mesta v hodnote 56,24€/m2.

Dagmar Páleníková - Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku registra „C“ 
parc.č. 2392/15 pod bytovým domom v k.ú. Šamorín. Komisia odporúča odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu pozemku pod stavbou bytového domu v spoluvlastníckom podiele 
podľa listu vlastníctva za kúpnu cenu podľa zákona č. 182/1993 v znení platných predpisov. 
Komisia jednohlasne odporúča na schválenie MsZ.

Jozef Mészáros – žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 1449/10 pod stavbou garáže v k.ú. 
Šamorín. Komisia odporúča žiadosti o odkúpenie pozemku o výmere 5m2 pod stavbou garáže 
vyhovieť, a predložiť na rokovanie MsZ.
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SOMORJA HANGJA VOX SAMARIAE – žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 2630/1 v k.ú. 
Šamorín. Komisia odporučila žiadosti o umiestnenie súboru pamätných prvkov na počesť 
vysťahovalým vyhovieť a súhlasí s prenájmom na pozemku podľa priloženého náčrtu a predložiť 
požiadavku na rokovanie MsZ v Šamoríne

Dávid Barczi – žiadosť o odkúpenie pozemku registra „E“ parc.č. 81 a pozemku registra „C“  
parc.č. 48 v k.ú. Bučuháza. Komisia na základe posúdenia podania neodporúča odpredaj 
žiadaných pozemkov, navrhuje prenájom pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta výlučne pre 
účely parkovania, odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ v Šamoríne.

Ing. Anna Szíjjártóová, Monika Pálinkásová - Žiadatelia sú vlastníkmi stavebných pozemkov 
(záhrad) na Priemyselnej ulici, ktoré hraničia s mestským pozemkom. Medzi existujúcim 
chodníkom a hranicami stavebných pozemkov je úzky zelený pás vo vlastníctve mesta, ktorý po 
odsúhlasení  mestom a realizáciou kúpy by priplotili k svojmu pozemku v prislúchajúcej šírke. 
Komisia jednohlasne odporúča zámer na schválenie MsZ.

Ladislav Mezey a manž. – žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 49/1 vo vlastníctve mesta v 
k.ú. Kraľovianky. Komisia prehodnotila podanie a odporučila žiadosti o prenájom časti pozemku 
podľa priloženého nákresu vyhovieť s podmienkou využitia výlučne na parkovanie a predložiť 
materiál na zasadnutie MsZ.

TEBS, s.r.o. Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky registra „C“ parc.č. 46 
a parc.č. 117 v k.ú. Kraľovianky. Komisia po predložení žiadosti na schválenie zriadenia vecného 
bremena v súvislosti so stavbou „Novostavba rodinných domov“ v k. ú. Kraľovianky – rozvody 
VN, NN a elektroinštalácia“ odporúča žiadosti vyhovieť a odporúča materiál predložiť na 
rokovanie MsZ v Šamoríne.

TRANSBETON Šamorín, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ 
parc.č. 972/4 v k.ú. Šamorín. Komisia odporúča uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
na stavbou dotknutý pozemok vo vlastníctve mesta Šamorín „Šamorín, ul. Vicenzy – VNK, TS, 
NNK“ a predložiť na rokovanie MsZ v Šamoríne.

Otto Sátor

K bodu 6)

Nakoľko neboli predložené žiadne materiály k bode Rôzne, ani ďalšie otázky na prerokovanie, 
predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Imrich Tóth, predseda
Zapísal: Ing. Szerda


