
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

18. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

V Šamoríne, dňa 15.12.2020 

Kontrola  plnenia  uznesení 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

  

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

  

  

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovalo 

Kontrolu plnenia uznesení a 

 

A) vzalo na vedomie predloženú správu  

 

B) schválilo splnenie uznesení číslo:   
17/2016/XIII./b);  34/2018/IV./B);  2/2019/VI./B);          6/2019/VI./b); 

6/2019/XXIV./b);    10/2019/XI./b);  13/2020/V./D          13/2020/VI./b) 

13/2020/VII./b);  14/2020/V./2./1b) 14/2020/V./2./2b); 

14/2020/VI./b;  14/2020/VII/b); 14/2020/VIII./b;      15/2020/IV./b) 

15/2020/VI./b);  15/2020/VIII./b); 15/2020/IX./2./b); 

15/2020/XIV./6);  16/2020/III./b); 16/2020/IV.)b);       16/2020/IX./b) 

16/2020/X./b);  16/2020/XI./b) 17/2020/II./B);        16/2020/IV./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.;           35/2018/XX.;           5/2019/IV./C);          

8/2019/XX./B); 10/2019/XIV./2/B)           13/2020/V./2);     14/2020/IX/b);   

14/2020/X./b); 16/2020/X./B) 
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Kontrola   plnenia   uznesení   MsZ 

k 15.12.2020 
 

 

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. 

MŠ Gazdovský rad – projekt bol úspešne ukončený. 

 

Koruna – rekonštrukčné práce prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom, 

ukončenie stavebných prác je október 2020. Projekt bude v novembri úplne uzatvorený 

a vyúčtovaný. 

 

MŠ Poľovnícka – prebiehajú rekonštrukčné práce ako výmena okien, dverí, zateplenie 

a oprava strechy. Stavebné práce boli v novembri ukončené. 

 

Hasičské zbrojnice – práce boli riadne dokončené a v septembri vyúčtované ako aj 

záverečná správa odovzdaná na MVSR. 

 

 

 

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.  

 Uznesením MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č.19/2016/VIII zo dňa 15.12.2016 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené opätovné predĺženie 
nájomných zmlúv s užívateľmi záhrad na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín na obdobie 
5 rokov do 31.12.2021. 

 
 Dňa 23.9.2020 bola uzatvorená „ Zmluva u uzavretí budúcej zmluvy“ medzi 
zmluvnými stranami:  

SR Železnice, SR – ako budúci predávajúci a  
Mesto Šamorín – ako budúci kupujúci  
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Na prevod nehnuteľností v k.ú. Šamorín podľa podmienok uvedených 
v zmluve. 
 
 
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 
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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  
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. 
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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  

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 splnená. 

Výstavba nového pavilónu bola úspešne ukončená. Momentálne prebieha 

kolaudácia budovy. 

 

 

 

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 €. 
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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 : splnená 

V rámci Enviromentálneho fondu žiadosť ohľadom rekonštrukcie MŠ 

Poľovnícka bola úspešná a získali sme dotáciu vo výške 100.000,- EUR.  

Vzhľadom na túto skutočnosť prebehlo VO na 1. etapu rekonštrukčných 

stavebných prác – výmena a zateplenie strechy, výmena okien a dverí, 

bleskozvodov. 

S úspešným uchádzačom bola zmluva uzatvorená, stavenisko bolo 

v septembri 2020 odovzdaná na začatie, práce prebiehajú v zmysle časového 

harmonogramu a rekonštrukcia bola v novembri 2020 dokončená. 

 

 

 

 

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 je hotová, treba odkúpiť pozemky od majiteľov pozdĺž plánovaného 

obchvatu. V ÚP ZaD č. 4 je znázornená nová trasa obchvatu, zmení sa zo ZaD 3.27 na 

ZaD 4.04. 

Vyhodnocovanie pripomienkovania k ZaD č.4 prebiehajú. 

 

 

 

 

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 
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                 Zodpovedný:         Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  
 

Plnenie :  úloha splnená 

 

 

 

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 

Územný plán ZaD č.4 je momentálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok. 

 

 

 

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 splnená 

 

 

 

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“ 
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- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci 
-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 splnená. 

Rekonštrukčné práce prebehli v roku 2020 v zmysle projektovej dokumentácie. 

Záverečné vyúčtovanie a správa bola odovzdaná v septembri 2020 na MVSR. 

 

 

 

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; 

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. 

Žiadosť o dotáciu bola schválená, s Ministerstvom dopravy bola podpísaná 

zmluva o dotáciu vo výške 884 472,40 EUR v zmysle toho bolo vyhlásené VO vo vestníku 

č. 121/2020 zn.21648 – WYP dňa 8.6.2020. 

Proces VO ešte do dnešného dňa nebol ukončený. 

 

 

 

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  
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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 splnená 

 

 

 

 

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. 

Do dnešného dňa nemáme informácie o schválení resp. neschválení projektu. 

Prebieha hodnotenie projektu. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13. z 06.02.2020 

 

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 
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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 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

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 

Plnenie : úloha sa plní pribežne 

 

 
Uznesenie č. 13. z 06.02.2020 

 
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 
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 

Plnenie : úloha splnená 

 

 
 
 
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 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 

V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po 

prerokovaní predloženého materiálu 
a/ konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu 

finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 pri dodržaní 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zásad o hospodárení a 
nakladaní s majetkom mesta Šamorín. 

b/ schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu 
1.  Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2019, a to:  

- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO 
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu 

spolu vo výške  -331682,07 € 
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi rozpočtovými 
príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +154 086,52 €, ktoré finančné prostriedky 
sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii). 

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2019 
- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a 

výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a 
mestom riadených RO vo výške -125.017,96 € strata - podľa príloh 
(sumárna Súvaha, sumárna Výkaz ziskov a strát) 

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO  29.647.651,98 € 
z toho krytý vlastným imaním vo výške     17.630.717,58 € 
záväzky vo výške        7.414.914,40 € 
časové rozlíšenie          4.602.020,00 € 

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi 
príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového 
rozpočtu). V roku 2019 rozdiel je záporný – 331.682,07 € a preto sa rezervný fond za 
rok 2019 netvorí. 
 
2.  Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2019 

c) uložilo  
 

1. Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta 
za rok 2019 (strata -202 506,31 €) a  účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej 
činnosti mesta za rok 2019 (zisk vo výške 66.364,99 €) zúčtovať podľa povahy 
výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

a) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 
2019 cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2020 vo výške 
92.245,87€ (154 086,52€ zníženú o zostatkov účtov ŠJ v ZŠ slov. 39.133,85 € a ŠJ 
ZŠ maď. 22.706,80 €) 

b) účtovnú závierku mesta za rok 2019 vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

Termín: do 11.05.2020 
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 
 

2. Rozpočtovým organizáciám:  
a) zúčtovať podľa povahy výsledku hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov nasledovne: 
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ZŠ M. Bela, Kláštorná          -2 722,93 € 
ZŠ M. Korvína, Rybárska                   +68,15 € 
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho           +1 201,27 € 
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín           +8 229,25 € 
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne             -150,65 € 
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne                    +4 498,27 € 

b)  zapojiť zostatok účtov ŠJ cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na 
rok 2020 
ZŠ M. Bela, Kláštorná          39 133,85 € 
ZŠ M. Korvína, Rybárska                   22 706,80 € 

Termín: do 11.05.2020  
Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií mesta 

 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po 

prerokovaní predloženého návrhu  
a) schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu 
b) uložilo mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vyhlásiť 

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

Termín:   do 07.05.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie : úloha splnená 

 
 
 

Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 
VII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 
prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3 /2020 (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 
VZN č. 2/2016 a  VZN č.4/2019 a 

a) schválilo VZN mesta Šamorín č. 3/2020 (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 VZN č. 2/2016 a   
VZN č. 4/2019 v predloženom znení  

b) uložilo mestskému úradu schválené VZN č. 3/2020 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

 
Termín:   do 07.05.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ, 
 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 
VIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020  po 
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“),    

a) schválilo VZN Mesta Šamorín č. 5/2020, 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 mestskému úradu schválené VZN č. 5/2020 vyhlásiť na 
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

 
Termín:   do 07.05.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 
IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po 

prerokovaní návrhu na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2020  

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2020 v predloženom rozsahu. 

b) poverilo mestský úrad o zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020“, z dôvodu prepadu verejných 
financií spôsobených následkami pandémie COVID-19. 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne 

 

 
Uznesenie č. 14. z 05.05.2020 

 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po 

prerokovaní návrhu na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2020 

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2020 v predloženom znení. 

b) poverilo mestský úrad o  zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020„ z dôvodu prepadu verejných 
financií spôsobených následkami pandémie COVID-19. 

c)  pri prípadnej zmene projektov (iný termín, iný spôsob realizácie) na ktoré 
boli pridelené dotácie, komisia kultúry môže udelenie finančných prostriedkov 
prehodnotiť. 

 

Plnenie : úloha sa plní priebežne 
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Uznesenie č. 15. z 25.06.2020 

 
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 
 

Plnenie : úloha splnená 
 

 

 

Uznesenie č. 15. z 25.06.2020 

 
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 

  

Plnenie : úloha splnená 

 

 
Uznesenie č. 15. z 25.06.2020 

 

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. 
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      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 

 

Plnenie : úloha splnená 

 
 Uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle zbierky čiastky č.16/2020/VI. bol 
schválený odpredaj pozemku v prospech žiadateľa za kúpnu cenu podľa znaleckého 
posudku vo výške 17,84 EUR/m2. 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy prebieha priebežne. 

 
 
 
Uznesenie č. 15. z 25.06.2020 

 
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. 
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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 
 

Plnenie : úloha splnená 

Uznesením MsZ Zbierky čiastky č.16/2020/VII. zo dňa 17.9.2020 bol schválený 

odpredaj . Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný žiadateľovi na doplnenie, priebežne sa rieši 

podpísanie zmlúv. 

 

 

Uznesenie č. 15. z 25.06.2020 

 
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: 
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a) osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé 
bydlisko, kontaktné údaje, 

b) 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, 

c) údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

d) profesijný životopis, 
e) 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 
 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 

III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 po 

prerokovaní predloženého návrhu 
a) schválilo Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2020 v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2020 vyhlásiť 

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

Termín:   do 21.9.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 

IV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 po 

prerokovaní predloženého návrhu 
a) schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu 
 
b) uložilo mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vyhlásiť na 

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
Termín:   do 21.9.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

 

Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 

IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamorín  na  svojom  zasadnutí dňa  17.09.2020   

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 pozemkov registra „C“ ako parc. č. 142/21 o výmere 9m2 ako ostatná plocha 

a časť pozemku parc. č. 142/14 o celkovej výmere 356m2 o veľkosti určenej po 

vyhotovení geometrického plánu  v katastrálnom území Šamorín, vedené  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, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

- minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

      Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 

zabezpečenie sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery 

resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času 

pre mesto  prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN 

č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb. 

- pre žiadateľa: Ing. Michal Seník a manž. Mariana, bytom Agátový rad 5/102, 

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 30.9.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie : úloha splnená 
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Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamorín  na  svojom  zasadnutí dňa  17.09.2020   

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 

pozemkov registra „C“ časti pozemku parc. č. 142/14 ako ostatná plocha o celkovej 
výmere 356m2 o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu  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 
k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

- minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 

zabezpečenie sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery 
resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času 
pre mesto  prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN 
č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb. 

 
Pre žiadateľa: Annu Panenkovú, bytom Agátový rad 103/7, 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 30.9.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie : úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 po 

prerokovaní návrhu na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku 
v katastrálnom území Šamorín podľa VZN č. 11/2017 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
a zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 
a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku mesta - 

pozemku registra „C“ parc. č. 1449/13 o výmere 4m2 ako zastavané plochy a 
nádvoria, 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 podľa VZN č. 11/2017 
v súlade s VZN č. 3/2015 a § 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 94,93 Eur/m2 
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Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  

majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu 

využitia a vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom pozemku je umiestnená 

stavba autogaráže so súp. č. 1517  vedená na LV č. 3806 vo vlastníctve žiadateľa, 

čo je v súlade s podmienkami VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta 

Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a 

podľa  § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

- pre žiadateľa: Gejza Vass bytom Mliečňanská 595/18, 931 01 Šamorín  

 

b)  poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer na 

odpredaj pozemku v katastrálnom území Šamorín  najmenej na 15 dní pred 

schvaľovaním samotného prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke mesta Šamorín podľa VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN 

mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

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

v znení neskorších predpisov.  

 

Termín:   do 30.9.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Plnenie :  úloha splnená 

 

 

Uznesenie č. 17. z 26.11.2020 

 

II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 po 

prerokovaní predloženého návrhu 

A/ schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2020 v predloženom rozsahu 

B/ uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2020 vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 

Termín:   do 30.11.2020 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie :  úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 

IV. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 
prerokovala Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za 
rok 2019 
 A/  schválilo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku za rok 
2019 v predloženom rozsahu 
 B/  uložilo mestskému úradu  Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného 
celku za rok 2019 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 
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Termín:   do 30.11.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie :  úloha splnená 

 

 

 

Uznesenie č. 16. z 17.09.2020 

 

X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na  svojom  zasadnutí dňa  26.11.2020   

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 
novovytvoreného pozemku geometrickým plánom č. 1253/2020 zo dňa 04.11.2020 
pozemku registra „C“ parc. č. 1253/2 o celkovej výmere 84m2 ako zastavaná plocha 
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 k tomuto návrhu,  
 

- minimálne za kúpnu cenu zistenú znaleckým posudkom. 
  
     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
zabezpečenie sprístupnenia susednej  nehnuteľnosti pri zohľadnení polohy, výmery 
resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času 
pre mesto  prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN 
č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb. 
 
- pre žiadateľa:  

Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia, bytom Pomlejská cesta 461/3, 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 30.11.2020  
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

Plnenie :  úloha sa plní priebežne 

 


