
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

13. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

V Šamoríne, dňa 06.02.2020 

Kontrola  plnenia  uznesení 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

  

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

  

  

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2020 prerokovalo 

Kontrolu plnenia uznesení a 

 

A) vzalo na vedomie predloženú správu  

 

B) schválilo splnenie uznesení číslo:   
33/2018/VIII./B);   35/2018/XXI./c);  2/2019/V./D/1);     4/2019/V./b);          

4/2019/VI./b);          8/2019/IV./B);        8/2019/VII./c);           8/2019/XVIII/B)     

10/2019/III./b)            10/2019/IV./b);       10/2019/VII./b); 11/2019/III./b);       

11/2019/IV./b);           11/2019/V./b);       11/2019/VI./b/);       11/2019/VII./b);      

11/2019/VIII./b)        11/2019/XIV./3/b) 

 

 

     

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.;       17/2016/XIII./b);   34/2018/IV./B);          

35/2018/XX.;           2/2019/VI./B);            5/2019/IV./C);          6/2019/VI./b); 

6/2019/XXIV./b);       8/2019/XX./B);        10/2019/XI./b);      10/2019/XIV./2/B)        
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Kontrola   plnenia   uznesení   MsZ 
k 06.02.2020 

 

 

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. 

MŠ Gazdovský rad – stavebné práce boli vo februári 2019 dokončené. Prebehla 

kolaudácia. Projekt je v záverečnej fáze pred úspešným dokončením, pričom nové triedy 

boli otvorené už v školskom roku 2018/2019 pre 2 x 17 detí. 

Koruna – Po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom SOAR s.r.o., prebehli všetky 

potrebné prípravné práce, oficiálne odovzdanie staveniska bude 27.1.2020 a stavebné 

práce budú prebiehať do konca júna 2020. 

MŠ Poľovnícka – Na základe projektovej dokumentácie v decembri 2019 bola 

odovzdaná žiadosť o dotáciu v rámci Envirofondu. 

Hasičské zbrojnice Šamorín a Mliečno –  Projekty z roku 2017 boli úspešne zrealizované, 

v rámci ktorých sa uskutočnili dostavba garáži v Mliečne a výstavba novej dvojgaráže 

v Šamoríne. Projekt z roku 2018 sa realizoval v septembri, októbri a v novembri 2019. 

Posledná aktivita bude zabezpečená v marci 2020 (úprava betónových povrchov).  

 

 

 

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.  

 Aktuálne prebieha dopisovanie so ŽSR o vysporiadanie všetkých 

pozemkov na území mesta vrátane pozemkov za záhradami. 
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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 plní priebežne.  

 

 

 

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. 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  
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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. 

 

 

 

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. 

 Okresný úrad v Trnave nezrušil rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu 

a svojim rozhodnutím ako druhostupňového orgánu zamietnutie vydania 

územného rozhodnutia pre investičný zámer spoločnosti v plnom rozsahu 

schválil.  SPV Dálovce avšak toto rozhodnutie OÚ v Trnave svojou žalobou zo 

dňa 16.3.2018 podanou na Krajský súd v Trnave napadol. V súčasnosti prebieha 

súdne konanie, ktoré nie je právoplatne ukončené. 

   

 

 

 

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  
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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. 

Na výstavbu nového pavilónu bolo vydané právoplatné stavebné 

povolenie. Na jeseň 2018 sa realizovali stavebné práce v rozsahu základov. 

V roku 2019 dodávateľ pokračoval v stavebných prácach. Bola realizovaná 

hrubá stavba, inštalačné práce, osadenie okenných a drevených výplní, 

zateplenie vonkajšej fasády, povrchové úpravy. Na rok 2020 ostáva dokončiť 

vnútorné povrchové úpravy vrátane omietok, podláh, keramických obkladov 

a zariadenia. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 33 z 28.06.2018 
 

VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
na II. polrok 2018 a 

 
A) schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 

2018 v predloženom rozsahu 
 

B) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti 
v zmysle predloženého plánu.  
Termín:    do 16.07.2018 

  Zodpovedný:   Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

Plnenie :  úloha splnená. 
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Uznesenie č. 34 zo 14.08.2018 

 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

14.08.2018 prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ 
Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a 
 

A) schválilo  
1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ 
2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci 
3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, t. j. vo výške 24.169,88 €. 

 
B) uložilo mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie 

s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ so všetkými 
potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  
Termín: do termínu stanoveného vo výzve na 

predkladanie projektov    
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány – prednosta MsÚ  

Plnenie : úloha sa plní priebežne. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci 

zníženia energetickej náročnosti verejných budov nebola už vyhlásená výzva, 

v decembri 2019 bola vypracovaná a odovzdaná žiadosť o dotáciu v rámci 

Enviromentálneho fondu. 
 

 

 

 

Uznesenie č. 35 z 18.10.2018 

 
XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 

prerokovalo Poslanecký návrh Jánosa Méryho na urýchlené zahájenie vypracovania 
projektovej dokumentácie (PD) stavby cestného obchvatu, vedúceho k športovo-
rekreačnému komplexu X-Bionic v Čilistove, označeného v územnom pláne mesta 
Šamorín pod č. ZaD3.27, zároveň o zabezpečenie súvisiacich povoľovacích 
a právnych procesov a uložilo MsÚ vypracovanie projektovej dokumentácie, aby 
uvedená stavba bola vybudovaná v čo najskoršom termíne. 

Termín na vypracovanie PD  do 31.07.2019 
Zodpovedný:    Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha sa plní priebežne.  

Štúdia južného ako aj západného obchvatu bola odovzdaná spracovateľom 

v novembri 2019 v rozsahu samotnej trasy, priečnych rezov riešenia križovatiek, vrátane 

predpokladanej výšky nákladov na realizáciu. Pre zabezpečenie realizácie bude ďalej 

potrebné spracovať EIA, projekt pre územné a stavebné konanie. 
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Uznesenie č. 35 z 18.10.2018 

 

XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 

prerokovalo  Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2017, ktorú   

a) vzalo na vedomie  
b) 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 2017 s 
prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie 

c) vzalo na vedomie pripomienku poslankyne Ing. Edit Bauer, doplniť plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 o kontrolu postupu 
MPBH pri vymáhaní pohľadávok a opatrení na zlepšenie efektívnosti 
hospodárenia a uložilo hlavnému kontrolórovi plán kontrol rozšíriť 
o uvedenú pripomienku. 
Termín:  ihneď 
Zodpovedný: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

     Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2.  z 14.02.2019 

 

V. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 

prerokovalo Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2019 – 2021 a 
A/  konštatovalo, že bežný rozpočet a rozpočet finančných operácii v roku 

2019 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového 
rozpočtu. 

 
B/ schválilo programový rozpočet mesta na rok 2019 v predloženom 

rozsahu  
 
C/ vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na 

roky 2020 a 2021 
 
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 2019, 
resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka. 
    Termín:   do 31.12.2019 
    Zodpovední:  vedúci kapitol, riaditelia rozpočt. organizácií 

Plnenie :  úloha splnená 
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Uznesenie č. 2.  z 14.02.2019 

 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 

prerokovalo  Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na I. polrok 2019 a  

 
A) schválilo  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 

2019 v predloženom rozsahu. 
 

B) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti 
v zmysle predloženého plánu.  

         Termín:    do 30.06.2019 
                 Zodpovedný:         Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  

 

Plnenie :  úloha sa plní priebežne 

 

 

 

Uznesenie č. 4.  z 11.04.2019 

 

V. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 
prerokovalo Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2019 a schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2019 
v predloženom rozsahu – (Tabuľka o prerozdelení dotácií na rok 2019 tvorí Prílohu č. 1.)  

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2019 v predloženom rozsahu 

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5% -nú rezervu 
v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 
31.10.2019 v pomere poskytnutých dotácií 
Termín:   do 31.10.2019 

Zodpovedný:  Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

Plnenie :  úloha splnená 

 
 

Uznesenie č. 4.  z 11.04.2019 

 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 prerokovalo 

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

na rok 2019 a schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 

kultúrne aktivity a cirkev na rok 2019 v predloženom znení – (Tabuľka o prerozdelení 

dotácií na rok 2019 tvorí Prílohu č. 2.) 

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2019 v predloženom rozsahu 

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5% -nú rezervu 
v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 
31.10.2019 v pomere poskytnutých dotácií 

Termín:   do 31.10.2019 

Zodpovedný:  Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 5. z 23.05.2019 

 

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. 

Termín:    do 31.10.2019 

Zodpovedný:  Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha sa plní priebežne 

Na základe podnetov fyzických a právnických osôb bol spracovaný návrh ďalších 

zmien a doplnkov, ktorý podlieha verejnému prerokovaniu a bude zaslaný na 

vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

 

Uznesenie č. 6. z 27.06.2019 

 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019 po 

prerokovaní  návrhu  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 
2019   

a) schválilo  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 
2019     s pripomienkou o doplnenie ods. III. Ostatné  kontroly - Kontrola 
návrhov uznesení Mestského zastupiteľstva  

b) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle 
predloženého plánu a kontrola návrhu uznesení Mestského zastupiteľstva. 
Termín:   do 31.12.2019 
Zodpovedný:  Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  

Plnenie : úloha sa plní priebežne 

 

 
 
 

Uznesenie č. 6. z 27.06.2019 

 

XXIV. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  27.6.2019 
prerokovalo  projekt s názvom „Obnova hasičskej zbrojnice v Mliečne“ a 
 

a) schválilo 
  - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Obnova hasičskej zbrojnice v Mliečne“ 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci 
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-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške minimálne 
5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 
b) uložilo mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom 
„Obnova hasičskej zbrojnice v Mliečne“ so všetkými potrebnými prílohami v 
stanovenom termíne.  

 
Termín:   v zmysle výzvy MV SR číslo P HaZZ 2019   
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie : úloha sa plní priebežne. Projekt bol odovzdaný v rámci výzvy 

a bol úspešný. Boli získané finančné prostriedky vo výške 12.000,- EUR. Rekonštrukčné 

práce budú zabezpečené v roku 2020. 

 

 

 

Uznesenie č. 8. z 19.09.2019 

 

IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu 
A/ schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 v predloženom 

rozsahu 
B/  uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 
Termín:    do 30.09.2019                    
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 8. z 19.09.2019 

 

VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2019 
(ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení 
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 
3/2014 a VZN č. 2/2016 a 
 

a)     schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019 
(ďalej len „VZ“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení 
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN 
č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 v predloženom znení, resp. s týmito zmenami 
a doplnkami. 

1. Gančházska ulica – Gancsháza utca 
     2. Becskedská ulica – Becskedi utca 

3. Bazová ulica – Bodza utca 
4. Ulica Károlya Kunszta – Kunszt Károly utca 

pričom v tejto zástavbe dôjde k pokračovaniu existujúcich ulíc, a to ulice 



Materiá l  na  rokovanie  

11 

 

Obilná – Gabona utca a Astrová – Őszirózsa utca. 
 
b)  poverilo komisiu kultúry na vypracovanie kritérií pri určení názvu ulíc 
pomenovaných po osobách na území mesta Šamorín.  
c)     uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 
č. 4/2019 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 

Termín:    do 23.09.2019                    
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 
 
 

Uznesenie č. 8. z 19.09.2019 

 
XVIII. 

     Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  19.09.2019   
prerokovalo návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno a  

A/   schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, 
a to časti pozemku registra „C“ parc. č. 244/1 o celkovej výmere 2.684m2 ako 
ostatná plocha  v katastrálnom území Mliečno o veľkosti určenej po vyhotovení 
geometrického plánu  cca 123m2, 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 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb., 
zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu za kúpnu cenu podľa cenovej 
mapy mesta vo výške 56,42 Eur/m2 pre žiadateľa:  

 
Alois Novotný a manž. bytom  Mestský majer 2, 931 01 Šamorín 

 
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 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

Termín:    do 30.09.2019                    
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 8. z 19.09.2019 

 

XX. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  19.9.2019 

prerokovalo  projekt s názvom „Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“ a 
A/  schválilo 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“; 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; 
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3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 
45.501,18 EUR. 
B/  uložilo Mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom 
„Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, 1. etapa“ so všetkými potrebnými prílohami v 
stanovenom termíne.  
 

Termín:    do 31.10.2019                    
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha sa plní priebežne  
Žiadosť v zmysle výzvy bola odovzdaná v stanovenom termíne, zatiaľ nemáme 

oficiálne stanovisko o schválení resp. neschválení žiadosti. 

 

 

 

Uznesenie č. 10. z 07.11.2019 

 

III. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní predloženého návrhu 

a) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 v predloženom 
rozsahu 

b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2019 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 

Termín:    do 11.11.2019 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie :  úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 10. z 07.11.2019 

 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 po 
prerokovaní predloženého návrhu 

a)  schválilo III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v predloženom rozsahu 

b)  uložilo mestskému úradu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
 

Termín:    do 11.11.2019                  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 10. z 07.11.2019 

 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11. 2019  po 

prerokovaní predloženého návrhu VZN 

a) schválilo Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Šamorín č. 5/2017,  ktorým sa určuje školský 

obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v predloženom rozsahu. 

b) uložilo Mestskému úradu schválené VZN č. 6/2019vyhlásiť na 

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

 

Termín:    do 11.11.2019                  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 10. z 07.11.2019 

 

XI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07.11.2019 
prerokovalo  ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2018, ktorú  

a)  schvaľuje ročnú správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2018 
 

b) ukladá hlavnému kontrolórovi, aby vo svojej ročnej správe o kontrolnej 
činnosti zaradil odkaz na zapísanie o vykonanie kontrolnej činnosti 

Plnenie : úloha sa plní priebežne 

 

 

 

Uznesenie č. 10. z 07.11.2019 

 

XIV. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  7.11.2019 
prerokovalo  projekt s názvom „E - VELO“ a 

A/  schválilo   
1) podpísanie partnerskej dohody v rámci projektu  „E - VELO“; 
 
2)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 14 551,20 eur. 

 B/  uložilo Mestskému úradu zabezpečiť potrebné prílohy k žiadosti 
o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne.   
 

Termín:    do 25.11.2019                  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha sa plní priebežne 

Dokumenty (partnerské vyjadrenia) boli v zmysle výzvy odovzdané hlavnému 

partnerovi projektu. Prebieha vyhodnotenie prvého kola hodnotenia projektov. 
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Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 
a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa predloženého 
návrhu  

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 

Termín:  13.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 
Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 
a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o prevádzkovaní 

hazardných hier na území mesta Šamorín, podľa predloženého návrhu 
 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019  

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

Termín:   13.12.2019      
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 

 
 
Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín 

a/ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 9/2019, ktorým sa 
mení VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Šamorín, v znení VZN č. 11/2017, podľa predloženého návrhu 

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 

Termín:   13.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 
č. 10/2019 

a/ schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 10/2019 
o miestnych daniach v predloženom znení 

 
b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  

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

Termín:   13.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená  

 
 
 
Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 11/2019   
a/ schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 11/2019  

o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín  v predloženom 
znení 

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 
 

Termín:   13.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 

 
 
 
Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019  po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 12/2019 
a/ schválilo  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín  

č. 12/2019, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
v predloženom znení 

b/  uložilo Mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019  
zverejniť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta. 

 
Termín:   13.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 11. z 12.12.2019 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po 

prerokovaní  predloženého návrhu 
a/ schválilo 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 
služieb pre Domov seniorov Ambrózia.; 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 
vo výške 4 916,80 EUR. 

 
 b/  uložilo Mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie na 
podporu rozvoja sociálnych služieb pre Domov seniorov Ambrózia  so všetkými 
potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 
Termín:   do 31.12.2019      
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány     

Plnenie : úloha splnená 

Žiadosť o dotáciu bola v stanovenom termíne v zmysle výzvy odovzdaná. 

Prebieha formálna kontrola projektov. 


