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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
	         	       v Šamoríne, čiastka 18/2020
		     		     Uznesenia prijaté dňa 15.12.2020



	I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 zvolilo 
	návrhovú komisiu v zložení: János Méry, Péter Varju a Márton Domsitz


	overovateľov zápisnice: Csaba Hideghéthy, Jozef Nagy 




II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 schválilo predložený program rokovania s vynechaním programového bodu č. 6: Návrh na schválenie „ Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“, s v bode Rôzne prerokovať: 
	Návrh na schválenie "Programu odpadového hospodárstva Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne na roky 2016-2020".



III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovalo Kontrolu plnenia uznesení a

vzalo na vedomie predloženú správu 

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)
    

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.;		       5/2018/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)


IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 po prerokovaní predloženého návrhu  zrušuje uznesenie č. 13/2020/V písm. D) bod 1) Mestského zastupiteľstva v Šamoríne zo dňa 06.02.2020 s účinnosťou od 15.12.2020 


V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovalo návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín v lokalite Labyrint a
a)	schválilo zámer na  zámenu novovytvorených nehnuteľností geometrickým plánom č. 36242624-210/2020  na oddelenie parc. č. 3457/808-810  – pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Šamorín, a to
	parc. č. 3457/810   o výmere   4m2   ako   záhrada 

vedená na LV č. 4427 z vlastníctva Mgr. Dávid Vincze a manž. Márie bytom Strelecká 7, 931 01 Šamorín,  do vlastníctva Mesta Šamorín
parc. č. 3457/808   o výmere    2m2   ako   zastavaná plocha
parc. č. 3457/809   o výmere    2m2   ako   zastavaná plocha 
vedené na LV č. 1492 z vlastníctva Mesta Šamorín do vlastníctva Mgr. Dávida Vincze a manž. Márie bytom Strelecká 7, 931 01 Šamorín
bez finančného vyrovnania 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na zámenu nehnuteľností je majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností - pozemkov dotknutých  stavbou chodníka a pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, čo je oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
b) 	poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotnej zámeny nehnuteľností 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 15.1.2021
Zodpovedný: 	Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ


VI.
	Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 v súvislosti s realizáciou stavby „Polyfunkčný objekt, Kováčska ul. č. 4“ v Šamoríne prerokovalo návrh „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ a schválilo 
„Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ na časti  pozemku registra „C“ parc. č.   1407 o celkovej výmere 305m2 vedený na LV č. 870 
uzatvorenú medzi zmluvnými stranami:
Mesto Šamorín – vlastník pozemkov určených na výstavbu parkovacích kapacít
Ing. Ján Starý a manž. Adriana a Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra -  investor stavby „Polyfunkčný dom – prestavba“ a zároveň investor stavby parkovacích miest 
v zmysle podmienok určených v návrhu zmluvy 


VII.
	Bod bol stiahnutý z programu rokovania.



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovalo  návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkoch v k.ú. Šamorín a schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby „CITY GARDEN – Šamorín Bytový dom, Prestavba výrobnej haly na bytový dom.“, za účelom pripojenia stavby k distribučnej sústave elektroenergetických zariadení cez stavbou dotknuté pozemky registra „C“:
parc. č. 10/1  o celkovej výmere   1536m2 ako zastavaná plocha
parc. č. 3/8  o celkovej výmere     147m2 ako zastavaná plocha
parc. č. 10/3   o celkovej výmere       165m2 ako zastavaná plocha 
parc. č. 20/1  o celkovej výmere      4961m2 ako zastavaná plocha
vedené na LV č. 870 medzi zmluvnými stranami:
povinnou osobou        –   Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemku
oprávnenou osobou    –   Západoslovenská distribučná, a.s.   
bezodplatne  na dobu neurčitú za účelom umiestnenia, zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, výkopových prác na pokladanie káblov a uloženie prípojok v práve ich užívania, údržby, opráv vstupu a prechodu cez pozemky vyznačené v informatívnej mape.

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 po prerokovaní návrhu na dodatočné finančné vysporiadanie pozemku v k.ú. Šamorín  schválilo finančné vyrovnanie kúpnej ceny pozemku v katastrálnom území Šamorín
formou finančnej úhrady rozdielu vykázaného vo výmerách pozemkov podľa
LV č. 541 s úhradou vo výške 19,50 Eur/m2 o celkovej  výmere 40m2 .



X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 po prerokovaní  návrhu  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021.  V prílohe č.1 doplniť na mesiac február vypracovanie hodnotiaceho stanoviska prechodu MPBH na nový systém účtovníctva.



XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020  prerokovalo  Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021, ktorý schválilo v predloženom rozsahu. 


XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 po prerokovaní predloženého návrhu schválilo program POH ZOHŽO na roky 2016-2020 so zvláštnym zreteľom na jeho doterajšie plnenie.


................................... 					................................
Ing. Ervin Sármány 						     Csaba Orosz
				            			    primátor mesta
 	          
    								

O v e r o v a t e l i a :		Csaba Hideghéthy            .........................................
					Jozef Nagy	                     ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:	János Méry 		
						Péter Varju
						Márton Domsitz         .....................................   

	






