
 
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne, čiastka 5/2019
Uznesenia prijaté dňa 23.05.2019

 
 
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.05.2019 zvolilo
-          návrhovú komisiu v zložení: János Méry, Ing. Pavel Élesztös PhD.,

Mgr. Márton Domsitz
 

-          overovateľov zápisnice: PaedDr. Gábor Veres, Ladislav Czafik
 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.05.2019 schválilo

predložený program rokovania.
 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom  zasadnutí dňa 23.05.2019

po návrhu na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom nebytových
priestorov budovy Koruny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín,

schválilo prenájom nehnuteľnosti – 3 miestností o ploche 91,09 m2  na
I. poschodí v objekte Koruna so s. č. 808, na Hlavnej ulici v Šamoríne, na pozemku registra „C“
parc. č. 2607/1 o celkovej výmere 534 m2 ako zastavané plochy a nádvoria vedený na LV č.
870, čím súvisí aj používanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení o ploche 148,75 m2.

-          pre neziskovú organizáciu Kľúč n. o.
so sídlom Rezedová 1488/16, 821 01 Bratislava-Ružinov

-          v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a § 16 ods.5 písm. c) VZN č. 3/2015 Všeobecne záväzného nariadenia za
nasledovných podmienok:
a)      účel nájmu: poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre a to pre občanov

mesta Šamorín, najmä pre deti a mládež, jednotlivcom, rodinám a pod.
b)      výška nájmu: 1,- € na rok
c)      doba nájmu: 12 rokov
 

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že ide o verejný záujem. Navrhovaným riešením

je využitie majetku mesta, ktorý bude  slúžiť verejnému účelu – zriadeniu komunitného centra
v rámci mesta, ktorého poslaním je vykonávanie záslužných činností a poskytovanie
komplexnej služby jednotlivcom, rodinám odkázaným na sociálnu pomoc, čo  je dôvodom
hodného osobitného zreteľa na prenájom tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s §
9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a § 16 ods.5 písm.
c) VZN č. 3/2015 Všeobecne záväzného nariadenia.

 
 
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 23.05.2019

po prerokovaní návrhu  mesta v súlade s § 30 a 31 stavebného zákona na  aktualizáciu 
územnoplánovacej dokumentácie

A/              konštatovalo potrebu obstarať ďalšie zmeny a doplnky k územnému plánu



mesta Šamorín
B/              schválilo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie ako

zmeny a doplnky č.4 k územnému plánu v súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (ďalej len stavebný zákon)

C/               uložilo Mestskému úradu v súlade s § 2a stavebného zákona zabezpečiť
územnoplánovacie podklady potrebné k zahájeniu procesu.

 
 
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 23. mája

2019  po prerokovaní predloženého návrhu
schválilo zaradenie Súkromnej medzinárodnej školy kvality, Karloveská 64, Bratislava

do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom Záhradnícka 1006/2,
93101 Šamorín.

 
 
 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                                Csaba
Orosz
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :                                          PaedDr. Gábor Veres ....................................
 
                                                                                    Ladislav Czafik          
.....................................
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:
                                                                                    János Méry
                                                                                    Ing. Pavel Élesztös, PhD.
                                                                                    Mgr. Márton Domsitz    
.................................
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