
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 13/2020

          Uznesenia prijaté dňa 06.02.2020

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: Henrieta Balheimová, Tibor Duducz, 

Roland Kovács
- overovateľov zápisnice: Ľudovít Ürge, Pavel Élesztős
- mandátová komisia: Imrich Tóth, Renáta Varga, Péter Varju 

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode – Rôzne:
1. „ Príkaz primátora mesta Šamorín  č. 8/2019  na vykonanie V. zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2019“.

2. „Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v k.ú. Šamorín – Železnice SR, 
Bratislava“.

3. „Informácia primátora mesta – Ponukové konanie na predaj nehnuteľného 
majetku vyhláseného Železnicou Slovenskej republiky“.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 

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)        

IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020  
prerokovalo „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín 
na roky 2020, 2021 a 2022“, ktoré vzalo na vedomie v predloženom rozsahu.  

V.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní predloženého návrhu
A/ konštatovalo, že  Bežný rozpočet v roku 2020 je prebytkový. Týmto 
prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácii.

B/ schválilo Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom 
rozsahu 

C/ vzalo na vedomie  Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na 
roky 2021 a 2022

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 2020, resp. pri 
havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka. 

Zodpovední:  vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácii

Termín: do 31.12.2020

2. schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2020 – 2022 
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej 
stránke mesta.

Termín: do 10.02.2020

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

VI.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020  po 
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (VZN)
a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 1/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
a cirkevného zriaďovateľa na príslušný kalendárny rok v predloženom znení
b) uložilo schválené VZN vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.02.2020

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (VZN)
a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 2/2020 o určení miest na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane, podľa predloženého návrhu.
b) uložilo schválené VZN vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.02.2020

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní návrhu na schválenie prevodu nájomného práva k časti pozemku 
v katastrálnom území schválilo
uzatvorenie „Zmluvy o nájme časti pozemku“ na prenájom   časti pozemku registra 

„C“ parc. č. 2594/17 o celkovej výmere 567m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom 

území Šamorín vedený na LV č. 870, o veľkosti 20m2 - plošnej výmery predajného 
stánku pekárenských výrobkov MINIT SLOVAKIA, medzi zmluvnými stranami:

- Mesto Šamorín, prenajímateľ, vlastník pozemku 
a

- Marta Sillová, nájomca pozemku

v súlade s Všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta Šamorín 
č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa prílohy č. 1.



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  v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým 
sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 

prerokovaní návrhu na vymenovanie nového člena komisie podnikateľskej 
činnosti a cestovného ruchu MsZ

A) berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii podnikateľskej činnosti 
a cestovného ruchu  Ing. Ildikó Rusňákovej k 1.12.2019,

B) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie novým 
členom na základe návrhu komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
MsZ,                     

    
C)vymenovalo Ing. Moniku Longhino  za člena komisie podnikateľskej činnosti 

a cestovného ruchu s účinnosťou od 06.02.2020.

X.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení schválilo vymenovanie:

Ing. Alexander Kürthy, bytom Kodályová 1544/12, Dunajská Streda, do funkcie 
konateľa - zástupcu štatutárneho orgánu spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., 
so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín. 

XI. Príkaz primátora

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  06.02.2020 
vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vykonaní V. zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2019, Príkazom primátora mesta č. 8/2019 na vykonanie.

XII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020
po prerokovaní návrhu na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín



schválilo odkúpenie nehnuteľností registra „C“:

pozemok parc.č. 856/1     o výmere 3858 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/11   o výmere   662 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/12   o výmere   180 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/25   o výmere    226 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/37   o výmere   194 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/38   o výmere    341 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/61   o výmere    137 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 3489       o výmere 1573 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

spolu s ostatným majetkom  zrušenej železničnej trate Kvetoslavov – Šamorín, ktoré 
nie sú evidované v katastri nehnuteľností: 
- koľaj na parc.č. 856/1
- železničný spodok na parc.č. 856/1
- železničný spodok na parc.č. 856/38
- železničný spodok na parc.č. 3489

ktoré sú v súčasnosti predmetom Nájomnej zmluvy č. 860387-032/2012/O320 a 
dodatku č.1 a č.2 k zmluve
- formou priameho predaja so súčasným prijatím záväzku nadobúdateľa – 

kupujúceho zachovať verejnoprospešný účel využitia majetku a zdržať sa 
prevodu vlastníckeho práva v prospech tretích osôb počas min. desiatich 
rokov, odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva
 

- za kúpnu cenu pozostávajúcu zo súčtu

a) kúpnej ceny pozemkov v sadzbe 20,-Eur/m2 bez DPH
b) kúpnej ceny stavebných objektov ako ostatné stavby a ostatný majetok, 

ktorá bola stanovená na úrovni všeobecnej hodnoty podľa znaleckého 
posudku v súhrnnej výške 1.615,- Eur bez DPH

c) celková kúpna cena vrátane nákladov na prípravu odpredaja je 
146.000,- Eur bez DPH

XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020  



prerokovalo informáciu primátora mesta  o Ponukovom konaní na predaj 
nehnuteľného majetku, vyhláseného Železnicou Slovenskej republiky,  
Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava formou 
elektronickej aukcie s podmienkami zverejnenými na internetovej stránke 
www.zsr-reality.sk, pod číslom 3200 na nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného:

a) nehnuteľnosť reg. C KN: pozemok par. č. 856/50 vo výmere 8519 m2, druh 
pozemku: zastavené plochy a nádvoria, ktorá je v celosti zapísaná na LV č. 1279, 
vedenom Okresným úradom DS pre k. ú. Šamorín, okres Dunajská Streda,

b) ostatný majetok zrušenej železničnej trate Kvetoslavov – Šamorín, ktorý nie je  
predmetom evidovania v operáte katastra nehnuteľnosti, a ktorý tvorí:

• Šamorín koľaj na p. č. 856/50 v dĺžke 311,85 m
• Šamorín, žel. spodok na p .č. 856/50

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne z dôvodu nevýhodnosti ponuky pre mesto, 
neschválilo účasť mesta na ponukovom konaní na predaj nehnuteľného majetku, 
vyhláseného Železnicou Slovenskej republiky,  Správa majetku ŽSR Bratislava, 
Holekova 6, 811 04 Bratislava formou elektronickej aukcie s podmienkami 
zverejnenými na internetovej stránke www.zsr-reality.sk, pod číslom 3200. 

................................... ................................

Ing. Ervin Sármány      Csaba Orosz

                primátor mesta

 

		 										

				

O v e r o v a t e l i a : Ľudovít Ürge                    .........................................

Pavel Élesztős                 .........................................



Zapísala návrhová komisia v zložení: Henrieta Balheimová
Tibor Duducz

Roland Kovács         ..................................   

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
       čiastka 13/2020/V.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní predloženého návrhu
A/ konštatovalo, že  Bežný rozpočet v roku 2020 je prebytkový. Týmto prebytkom je 
krytý schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácii.
B/ schválilo Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu 
C/ vzalo na vedomie  Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2021 
a 2022
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 2020, resp. pri havarijnom 
stave vo financovaní v priebehu roka. 

Zodpovední:  vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácii

Termín: do 31.12.2020

2. schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2020 – 2022 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.



Termín: do 10.02.2020

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

Termín: 13.12.2019     
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány    

V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz

         primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
       čiastka 13/2020/VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020  po 
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (VZN)
a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 1/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
a cirkevného zriaďovateľa na príslušný kalendárny rok v predloženom znení, resp. 
s týmito zmenami a doplnkami.
b) uložilo schválené VZN vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.02.2020



Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz

          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
       čiastka 13/2020/VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (VZN)
a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 2/2020 o určení miest na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane, podľa predloženého návrhu, resp. s 
týmito zmenami a doplnkami.
b) uložilo schválené VZN vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 10.02.2020

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ



V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz

          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
čiastka 13/2020/IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 po 
prerokovaní návrhu na vymenovanie nového člena komisie podnikateľskej 
činnosti a cestovného ruchu MsZ

D) berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii podnikateľskej činnosti 
a cestovného ruchu  Ing. Ildikó Rusňákovej k 1.12.2019,

E) konštatovalo potrebu nahradiť odchádzajúceho člena tejto komisie novým 
členom na základe návrhu komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
MsZ,                     



    
F) vymenovalo Ing. Moniku Longhino  za člena komisie podnikateľskej činnosti 

a cestovného ruchu s účinnosťou od 06.02.2020.

V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz
          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
čiastka 13/2020/X.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení schválilo vymenovanie:

Ing. Alexander Kürthy, bytom Kodályová 1544/12, Dunajská Streda, do funkcie 
konateľa - zástupcu štatutárneho orgánu spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., 
so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín. 



V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz
          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
čiastka 13/2020/XI.

Príkaz primátora

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  06.02.2020 
vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vykonaní V. zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2019, Príkazom primátora mesta č. 8/2019 na vykonanie.



V Šamoríne, 10.02.2020

Csaba Orosz
          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 06.02.2020
čiastka 13/2020/XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020
po prerokovaní návrhu na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín
schválilo odkúpenie nehnuteľností registra „C“:

pozemok parc.č. 856/1     o výmere 3858 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/11   o výmere   662 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie



pozemok parc.č. 856/12   o výmere   180 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/25   o výmere    226 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/37   o výmere   194 m2,  druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/38   o výmere    341 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 856/61   o výmere    137 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

pozemok parc.č. 3489       o výmere 1573 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie

spolu s ostatným majetkom  zrušenej železničnej trate Kvetoslavov – Šamorín, ktoré 
nie sú evidované v katastri nehnuteľností: 
- koľaj na parc.č. 856/1
- železničný spodok na parc.č. 856/1
- železničný spodok na parc.č. 856/38
- železničný spodok na parc.č. 3489

ktoré sú v súčasnosti predmetom Nájomnej zmluvy č. 860387-032/2012/O320 a 
dodatku č.1 a č.2 k zmluve
- formou priameho predaja so súčasným prijatím záväzku nadobúdateľa – 

kupujúceho zachovať verejnoprospešný účel využitia majetku a zdržať sa 
-

prevodu vlastníckeho práva v prospech tretích osôb počas min. desiatich 
rokov, odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva
 

- za kúpnu cenu pozostávajúcu zo súčtu

d) kúpnej ceny pozemkov v sadzbe 20,-Eur/m2 bez DPH
e) kúpnej ceny stavebných objektov ako ostatné stavby a ostatný majetok, 

ktorá bola stanovená na úrovni všeobecnej hodnoty podľa znaleckého 
posudku v súhrnnej výške 1.615,- Eur bez DPH

f) celková kúpna cena vrátane nákladov na prípravu odpredaja je 
146.000,- Eur bez DPH



V Šamoríne, 11.02.2020

Csaba Orosz
          primátor mesta

Za správnosť: Iveta Virághová


