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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
	         	       v Šamoríne, čiastka 15/2020
		     		     Uznesenia prijaté dňa 25.06.2020




	I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 zvolilo 
návrhovú komisiu v zložení: Ľudovít Ürge, PaedDr. Péter Varju, Mgr. Márton   
Domsitz

overovateľov zápisnice: PaedDr. Gábor Veres, Ing. Imrich Tóth



II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne:

- Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta  – „Oceľovej haly – sklad“, nachádzajúcej sa v areáli Mestskej polície v Šamoríne  do správy AREA Šamorín, s. r. o.
- Návrh na schválenie prevodu objektov stavby „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov – III etapa“, objekty SO 08 Komunikácie a chodníky
SO 04 Verejné osvetlenie.



III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 vypočulo Informáciu riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín o výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vzalo na vedomie.



IV.
	Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu
a)	schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2020 v predloženom rozsahu

b)	uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: 		do 29.06.2020 
Zodpovedný: 	Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu:
a)	schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ na 12 mesiacov na financovanie projektu Moderné kláštory, v rámci ktorej prebieha rekonštrukcia budovy Korona.
b)	berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ (slovom šesťstodeväťdesiatštyritisícsedemstoštyridsaťtri eur 98/100 centov)
2.  že úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.



VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
a)  schválilo všeobecne záväzné nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení
b) uložilo mestskému úradu schválené VZN č.6/2020 vyvesiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín:				do 29.06.2020
Zodpovedný:			Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
 


VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020  po prerokovaní návrhu na výmaz ťarchy predkupného práva z listu vlastníctva č. 584
schválilo zabezpečenie výmazu ťarchy z časti „C“ listu vlastníctva č. 584 na pozemok registra „C“ parc. č. 665/3 o celkovej výmere 267m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Mliečno, formou uzatvorenia  „Zmluvy o zrušení vecného bremena“  medzi zmluvnými stranami:
Mesto Šamorín, ako predávajúci pozemku oprávnený z vecného bremena a

Štefan Világi rod. Világi a manž. Magdaléna rod. Csölleová bytom Pešia cesta 368/84, 931 01 Šamorín- Mliečno ako kupujúci, terajší vlastníci pozemku – povinní z vecného bremena.



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020  prerokovalo návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
a)   schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku registra „C“ ako parc. č. 1507 o celkovej výmere 186m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín  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 minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
     	Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je majetkoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemku, ku ktorému je možný  prístup výlučne cez nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia čo  je  v súlade s podmienkami  VZN  č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta pre žiadateľa:
Štefan Pongrácz, bytom 930 33 Šuľany 20,

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 31.07.2020 
Zodpovedný: 	Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



IX.
     	Mestské zastupiteľstvo  mesta Šamorín na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého materiálu na schválenie zámeru na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín 
a) schválilo zámer na zámenu  majetku mesta  a žiadateľa  v katastrálnom území Šamorín na základe geometrického plánu č. 36717568-1248/2019  na oddelenie pozemkov parc. č. 986/19-20, 985/1-2 nasledovne:
1. pozemok registra „C“ parc. č. 986/16 o výmere 570m2 ako zastavaná plocha do vlastníctva žiadateľa:
IMPA Šamorín, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 75,851 04 Bratislava, prevádzka Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín 
formou  odplatnej výmeny pozemkov, a to zápočtom rozlohy jednotlivých pozemkov a doplatku z rozdielu prevyšujúceho rozlohu vymieňaných pozemkov, rozdiel z celkovej výmery zamieňaných pozemkov o výmere 134m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Novovytvorené nehnuteľnosti geometrickým plánom ostávajú vo vlastníctve IMPA Šamorín s.r.o., a to:  
pozemok registra „C“ parc. č. 985/1   o výmere 641m2 ako zastavaná plocha
pozemok registra „C“ parc. č. 986/19 o výmere 165m2 ako zastavaná plocha

2.   pozemok registra „C“ parc. č. 986/4   o výmere 388m2 ako zastavaná plocha pozemok registra „C“ parc. č. 985/2   o výmere   48m2 ako zastavaná plocha
do vlastníctva Mesta Šamorín.
Novovytvorená nehnuteľnosť geometrickým plánom ostáva vo vlastníctve Mesta Šamorín pozemok registra „C“ parc. č. 986/20 o výmere   47m2 ako zastavaná plocha.
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. Menovaný žiadateľ doteraz dlhodobo užíval záujmové pozemky a z dôvodu snahy o  majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti je tu dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN č. 3/2015
b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer na prevod pozemku v katastrálnom území Šamorín  najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotnej zámeny mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Termín: 		do 31.07.2020 
Zodpovedný: 	Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ


X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 prerokovalo návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemku v areáli futbalového ihriska v katastrálnom území Šamorín a schválilo odkúpenie nehnuteľností – pozemkov registra „E“ Mestom Šamorín:
	parc. č. 851 o výmere 1.521m2 ako orná pôda

parc. č. 863 o výmere 2.543m2 ako orná pôda
v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 2627 vo vlastníctve:
Oľgy Bartalošovej, bytom Nezábudková 1559/15, 931 01 Šamorín
za kúpnu cenu 25,- Eur/m2 celkovo za celú výmeru 4.064m2 ......... 101.600,- Eur s úhradou kúpnej ceny formou dvoch rovnakých splátok:
 I. splátka kúpnej ceny v termíne do 31.10.2021
II. splátka kúpnej ceny v termíne 31.10.2022
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní návrhu: 
-     na čiastočné zrušenie podielového spoluvlastníctva
-    zriadenie vecného bremena 
na pozemky registra „C“ v katastrálnom území Šamorín vedených na LV č. 1468 pod parc. č. 37/17 o celkovej výmere 322m2 ako ostatná plocha, parc. č. 38/12 o celkovej výmere 11.118m2 ako trvalý trávny porast a parc. č. 40/5 o celkovej výmere 583m2 ako trvalý trávny porast rozdelené geometrickým plánom č. 36242624-71/2020 na novovytvorené pozemky
a) schválilo čiastočné zrušenie podielového spoluvlastníctva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1468 a zápis podielového spoluvlastníctva na novovytvorené pozemky:
parc. č. 37/50    o výmere     264m2 ako ostatná plocha
parc. č. 38/42    o výmere   3.260m2 ako trvalý trávny porast
parc. č. 40/12    o výmere     483m2 ako trvalý trávny porast
v prospech Edity Jakušíkovej a Ing. Petra Simona s podielmi po ½-ine
parc. č. 37/17    o výmere       58m2 ako ostatná plocha
parc. č. 38/12    o výmere   7.858m2 ako trvalý trávny porast
parc. č. 40/5      o výmere     100m2 ako trvalý trávny
v prospech Mesta Šamorín s podielom 1/1
b) neschválilo zriadenie vecného bremena na uvedené pozemky.

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní návrhu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby s názvom Obytný park „Bala“ SO 301 – Prístupová komunikácia, na stavbou dotknutom pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to:
na nehnuteľnosti určenej geometrickým plánom vyhotoveným na  vyznačenie vecného bremena na priznanie práva na realizáciu stavby prístupovej cesty a parkovísk, uloženia, prevádzky, údržby a opráv  prípojok vo vyznačenom rozsahu na pozemku registra „C“, parc. č. 1921/1 o celkovej výmere 5.970m2 ako orná pôda vedený na LV č. 870 medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín                                - ako povinná osoba
BALA park s.r.o.                              - ako oprávnená osoba
bezodplatne, na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu stavby prístupovej komunikácie a parkovísk, výkopových prác na pokladanie káblov a uloženie prípojok  na pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe.
Podmienkou je určiť v zmluve, že sa stavba po kolaudácii stane majetkom mesta.


XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25. 06. 2020  po prerokovaní predloženého návrhu schválilo zaradenie Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda a školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom Strelecká ulica 9, Šamorín  podľa predloženého návrhu.




XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 prerokovalo návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a návrh podrobností o spôsobe konania voľby hlavného kontrolóra  a  obsahových  náležitostí prihlášky a
1) 	vyhlásilo voľbu  hlavného kontrolóra mesta Šamorín v súlade s § 18a 
ods. 2 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 17.09.2020.
2) 	určilo podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, a to:
-    kvalifikačné predpoklady: 
       	a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického   
smeru,       
      	b) prax vo verejnej správe min. 5 rokov,
      	c) organizačné schopnosti,
       	d) bezúhonnosť,
      	e) znalosť maďarského jazyka je vítaná,

      -	počítačové znalosti: - pokročilé

      -	požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti – profesionalita, flexibilita, 	komunikatívnosť, samostatnosť.

Náležitosti písomnej prihlášky:
	
	osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje,

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
	údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
	profesijný životopis,
čestné vyhlásenie o odbornej praxi.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šamorín doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ najneskôr do 28.08.2020, a to do 12,00. hod. na Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
3)	schválilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
    	a) tajným hlasovaním
4)	určilo hlavnému kontrolórovi plný pracovný úväzok,
5)	vymenovalo komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok kandidátov na  funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

PaedDr. Veres Gábor
	Mgr. Henrieta Balheimová
Ing. Pavel Élesztős, PhD.

6)  	Mestský úrad zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Šamorín spôsobom v mieste obvyklým.

Termín: 		do 10.07.2020 
Zodpovedný: 	Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ



XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu  v zmysle § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo
Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Šamorín SR a  Mestom Uherský Brod  ČR  v predloženom znení.



XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu schválilo zverenie nehnuteľného  majetku mesta Šamorín „Oceľovú halu - sklad“, nachádzajúcu sa v areáli bývalého DDI (detské dopravné ihrisko) v Šamoríne na Rybárskej ulici s účinnosťou od 1.7.2020 na dobu neurčitú, do správy   spoločnosti AREA Šamorín, s. r. o. so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín  v zmysle § 9 ods. 2  písm. e) v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. d)  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015  o Zásadách hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta (ďalej len „VZN“) v znení VZN č. 11/2017.


XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní návrhu na schválenie odkúpenia skolaudovaných stavebných objektov obytnej zóny „Zástavby LABYRINT – 155 rodinných domov – III etapa“ 
schválilo odkúpenie vybudovanej infraštruktúry, stavebných objektov obytnej zóny „Zástavba LABYRINT – 155  rodinných domov  - III etapa v katastrálnom území Šamorín:

SO 04 – Verejné osvetlenie

SO 08 – Komunikácie, chodníky, vrátane pozemkov registra „C“


na základe geometrického plánu č. 36242624-76/2020 zo dňa 26.05.2020 na zmenu druhu pozemku parc. č. 3457/663, 3457/664 a na zameranie komunikácie a chodníkov ku kolaudácii
	parc. č. 3457/663 o celkovej výmere 5.584m2 ako zastavaná plocha

vedená na LV č. 2284 vo vlastníctve ZOKY a.s. so sídlom Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín
	parc. č. 3457/664 o celkovej výmere 1.281m2 ako zastavaná plocha

vedená na LV č. 4182 v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov uvedených v časti „B“ listu vlastníctva   Mestom Šamorín za kúpnu cenu 1,- Eur



Ing. Ervin Sármány						Csaba Orosz
  prednosta úradu					         primátor mesta






Overovatelia: 	PaedDr. Gábor Veres	................................
			Ing. Imrich Tóth		................................




Zapísala návrhová komisia v zložení:	Ľudovít Ürge		.............................
						PaedDr. Péter Varju
						Mgr. Márton Domsitz

						






V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 25.06.2020
čiastka 15/2020/V.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu:
a)	schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ na 12 mesiacov na financovanie projektu Moderné kláštory, v rámci ktorej prebieha rekonštrukcia budovy Korona.
b)	berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 694.743,98€ (slovom šesťstodeväťdesiatštyritisícsedemstoštyridsaťtri eur 98/100 centov)
2.  že úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.




V Šamoríne, 26.06.2020
									
										Csaba Orosz
									          primátor mesta



Za správnosť: Iveta Virághová


















V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne zo dňa 25.06.2020
čiastka 15/2020/VI.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
a)  schválilo všeobecne záväzné nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení
b) uložilo mestskému úradu schválené VZN č.6/2020 vyvesiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín:				do 29.06.2020
Zodpovedný:			Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ


