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Zápisnica č. 20 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  22.04.2021 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

1. Otvorenie 
 
Primátor mesta v zmysle § 12, ods.  1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolal zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Csaba Orosz, ktorý privítal 
prítomných poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že 
z 19-tich poslancov je prítomných 18, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Ospravedlnil sa poslanec Ing. Pavel Élesztős. 

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 
Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová. 
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Edit Bauer, Angela Jágerová, 

Tibor Duducz 
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie (poslankyňa Bauer nehlasovala) 
prítomných – 17 
za – 1   2   4   5   6   7   8   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ľudovít Ürge, Gábor Veres 
2. hlasovanie – za overovateľov komisie 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 

 Program 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
3. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania do bodu „Rôzne“  
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  
proti – 0 
zdržal sa – 19 
Otázky ani iné návrhy neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za program rokovania  
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 
účtu mesta Šamorín a mestom riadených 
rozpočtových organizácií za rok 2020 
 
Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál. 

Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov   charakterizujúcich 
rozpočtové hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje ust. 
§ 16 zákona NR SR č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej 
na skúmanie ekonomických a finančných javov, procesov a činnosti súvisiace s 
dodržiavaním príslušných  právnych predpisov.  

Otázky ani pripomienky neodzneli. 
 
5. hlasovanie – za Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín 

a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2020 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
                 
                  

3. Účtovná závierka, záverečný účet a výročná 
správa mesta Šamorín a mestom zriadených 
rozpočtových organizácií za rok 2020 

 
Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

 Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona NR 
SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy SR v znení 
neskorších zmien a doplnkov ako aj v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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6. hlasovanie – za účtovnú závierku, záverečný účet a výročná správa 
mesta Šamorín a mestom zriadených rozpočtových 
organizácií za rok 2020 

prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2021 – ktorým sa vyhlasuje Záväzná 
časť Územného plánu mesta Šamorín - Zmeny 
a doplnky č. 4 k územnému plánu mesta Šamorín 

 
Ing. Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál 
Mesto Šamorín je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný 
zákon) obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie obce (mesta). V zmysle § 
30 stavebného zákona má orgán územného plánovania sledovať, či sa nezmenili 
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp. najmenej 
raz za štyri roky preskúmať ÚPN, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky 
alebo či netreba obstarať nový ÚPN. 
 
Na základe podnetov, prezentujúcich vývin názorov na usporiadanie schválených 
častí územia, ako aj na základe požiadavky na doplnenie nových území, mesto 
obstaralo zmeny a doplnky platného ÚPN mesta. 
 
Hlavným cieľom „Zmien a doplnkov č. 4“ je najmä skvalitniť funkčné využitie a 
priestorové usporiadanie územia mesta zmenou regulácie lokalít schválených v 
platnom ÚPN mesta v znení neskorších predpisov (v niektorých lokalitách je 
zmena regulácie spojená aj so zmenou funkčného využitia), doplniť nové 
rozvojové lokality, skvalitniť dopravnú infraštruktúru mesta zmenou trasovania 
obchvatu mesta, doplnením obchvatu miestnej časti Šámot a zmenou trasovania 
siete cyklistických trás, zonálne spodrobniť reguláciu ďalšej lokality preverenej 
ÚPP (zastavovacím plánom) atď. 
 
Pôvodný ÚPN bol tri krát aktualizovaný – „Zmenami a doplnkami č. 1“, „Zmenami a 
doplnkami č. 2“ a 
„Zmenami a doplnkami č. 3“.. Pôvodná dokumentácia je aj naďalej vhodnou 
dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja mesta Šamorín. „Zmeny a 
doplnky č. 4“ menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa 
hlavných cieľov, definovaných v tabuľkách kapitoly č. 4 príslušnej smernej textovej 
časti územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Navrhované zámery nie sú v rozpore so základnou koncepciou rozvoja mesta, 
stanovenou v pôvodnom ÚPN mesta Šamorín, rovnako nie sú v rozpore so 
zadávacím dokumentom a s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
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Zadanie ÚPN bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej 
dokumentácie ÚPN mesta Šamorín (schválené uznesením MZ č. 31/2006/x zo 
dňa 06.07.2006). Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4“, 
iné zadanie nebolo vypracované. 
 
Mesto Šamorín oznámilo prerokovanie Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny 
a doplnky č. 4 verejnou vyhláškou zverejnenou spôsobom v mieste obvyklým v 
termíne od 10.8.2020 do 10.9.2020. Dotknutým orgánom štátnej správy, 
samosprávy a správcom verejného dopravného a technického vybavenia územia 
oznámilo Mesto Šamorín prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie 
samostatne. 
 
Pripomienky vznesené v rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie boli obstarávateľom po ukončení pripomienkového konania 
vyhodnotené a spracovateľom v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania 
zapracované do návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 22 ods. 5 
stavebného zákona sa predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy, obce a 
samosprávne kraje, dožiadané orgány, ktoré sa nevyjadria v zákonom stanovenej 
30-dňovej lehote, nemajú pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
Pripomienky, ktoré v procese obstarávania neboli akceptované boli v zmysle § 22 
stavebného zákona opätovne prerokované s tými, ktorí ich uplatnili. Časť podnetov 
doručených v rámci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie nemala 
charakter pripomienky obsahu ÚPN mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 4, boli 
skôr podnetom na nové zmeny a doplnky. Takto boli i posúdené a vyhodnotené, 
pričom odosielateľom podnetom bola v tomto zmysle zaslaná i odpoveď. 
K spracovanému návrhu bolo vydané vyjadrenie dotknutého orgánu štátnej správy 
na úseku ochrany prírody a krajiny, súhlas dotknutého orgánu štátnej správy na 
úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, súhlas dotknutého orgánu štátnej správy 
na úseku ochrany verejného zdravia, rovnako rozhodnutie dotknutého orgánu 
štátnej správy, že dokument nebude posudzovaný podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. Po záverečnom posúdení procesu obstarania 
Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 4 nadriadeným orgánom 
územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona môže byť územnoplánovacia 
dokumentácia predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne. 
 Po prednesení programového bodu poslancom Faragóom, primátor 
odovzdal slovo Ing. Valkovej, ktorá poďakovala predsedovi komisie a všetkým 
členom za spoločnú prácu, na ktorej sa podieľala aj Ing. Dudášová. 

Do ÚP bolo navrhnutých 27 lokalít, ale 1 lokalitu, kde ide o odpadové 
hospodárstvo, sme museli nateraz vyňať, ale vrátime sa k nej. Odpadové 
hospodárstvo je v súčasnej dobe veľmi veľký problém. Prišlo veľmi veľké 
množstvo pripomienok odpadovému hospodárstvo od fyzických osôb aj 
z dotknutých susedných obcí, preto sme to dali nateraz preč. Bola zväčšená 1 
lokalita týkajúca sa odpadového hospodárstva a lokalita pohrebiska bola 
zmenšená., nebolo to vyhodené nastálo, budeme sa tomu venovať zvlášť. 
Posledné stanoviská od dotknutých orgánov sme dostali až koncom novembra a 
následne sme museli prerokovať niektoré pripomienky až niekedy v decembri. 
Nakoľko v januári bola už taká situácia, že sa nedalo osobne prejednať 
pripomienky, každému sme poslali vyrozumenie listom. Predložili sme upravenú 
dokumentáciu Okresnému úradu na odbor výstavby a dostali sme platné 
stanovisko a táto upravená verzia je teraz predostretá na schválenie. 
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Primátor poďakoval pani Ing. Valkovej, aj celému tímu, členom komisie 
 za svoj čas, ktorý venovali vypracovaniu územného plánu mesta. 
O slovo požiadal primátora aj poslanec Jávorka a v krátkosti zhrnul hlavné zmeny 
vykonané v ÚP. Z 26 zmien, 10 bolo vykonaných na jestvujúcich miestach, 
a obsahovali iba zmeny, ktoré nepodliehali skutočnosti. Bol treba ich aktualizovať 
či ide o rodinnú, obytnú zónu alebo priemyselnú zónu a to v  Kráľoviankach, 
Čilistove- prístav,  RD pri čističke, bytový dom pri cintoríne, v Mliečne pri 
futbalovom ihrisku - skladový areál Massive, areál s RD za LIDL-om. 
Ďalších 16 bodov obsahuje zmeny a nové prvky, ako napr.: 
• Vyjasnená trasa južného obchvatu 
• Obchádzka v Šámote 
• Návrhy na štúdium koncepcie cyklistiky 
• Rozšírenie cintorína 
• Parkovacie garáže na uliciach Dunajská a Rybárska 
• Parkovisko oproti vstupu na štadión ŠTK 
• Obslužná zóna vedľa Súkromnej Hotelovej Akadémii a jej rozšírenie pozdĺž 
Seneckej cesty. 
• Zastavanosť vnútorných pozemkov a revitalizácia starého suchého kanála v 
Kráľoviankach 
• Rozšírenie športových zón: bežecká dráha vedľa cesty „Négyeseki“ a vytvorenie 
futbalových tréningových ihrísk za starým ihriskom ŠTK (iba tu sa rozšírila mestská 
intravilánová oblasť). 
Bolo objasnených niekoľko dôležitých predpisov upravujúcich výstavbu mesta. 
Zastavanosť pozemkov pre jednu rodinu sa zvýšila z 30 + 5% na 35 + 5%, 
Zastavanosť obchodných, servisných a priemyselných zón sa však znížila zo 60 - 
80% na 40%. 
Výška a počet povolených poschodí boli sprísnené a znížené. Na sídliskách zo 6+ 
na 4+ poschodí vedľa Bratislavskej cesty zo 4 na 2 plus podkrovia, vedľa radnice zo 
6+ na 4+ poschodí, v obchodných zónach priemerne zo 4 na 3 poschodia. 
Nový plán rozvoja zakazuje umiestňovanie billboardov v mestskej časti. 
Spomínané obchvaty, parkovacie domy, cyklotrasy sú v pláne zahrnuté ako verejné 
budovy. 
 

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli. 
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
7. hlasovanie – za Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 2/2021 – ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Šamorín - Zmeny a doplnky č. 4 k územnému 
plánu mesta Šamorín 

prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  
proti – 19 
zdržal sa – 0 
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5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šamorín č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
(ďalej len “VZN“) 

 
Ing. Edit Bauer  – uviedla predložený materiál 

 Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta sa predkladá 
z dôvodu plánovaného sprístupnenia a potreby zaregistrovania zariadenia 
opatrovateľskej služby v Šamoríne do Registra poskytovateľov sociálnych služieb 
na území Trnavského samosprávneho kraja. Zmena sa týka aj rozširovania druhov 
poskytovaných sociálnych služieb a kapacity zariadenia pre seniorov v rámci 
Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

Poslanec Veres opustil miestnosť 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
8. hlasovanie – za Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šamorín č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

 
prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15  16  17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

6. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park spol. s r.o. 
 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

 BALA park spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín podaním 
zo dňa 21.01.2021 a následným doplnením zo dňa 11.02.2021 v súvislosti so 
zabezpečením realizácie plánovanej výstavby Obytného parku „BALA“ etapa V a VI 
v katastrálnom území Šamorín, požiadala pre účely výstavby parkovísk o možnosť 
prenájmu a odpredaja pozemkov o veľkosti nevyhnutných pre realizáciu 
spevnených a dopravných plôch v súlade s platným ÚP mesta a právnymi 
predpismi. 
 Na základe predloženého geometrického plánu č. 36717568-1205/2021 zo 
dňa 10.02.2021 na oddelenie pozemkov vedených vo vlastníctve mesta pre účely 
uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorenú stavbou dotknutú nehnuteľnosť 
registra „C“ parc. č. 1921/249 o výmere 84m2 ako orná pôda vedenú na LV č. 870, 
predkladáme návrh na schválenie kúpnej  zmluvy na odpredaj pozemku na základe 
odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením 
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využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu ako 
priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je dôvodom hodným 
osobitného zreteľa prevodu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení VZN č. 
11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) 
o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.       
Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín bol 
schválení MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 19/2021/X. zo dňa 
25.02.2021. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
9. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 

Šamorín – BALA park spol. s r.o. 
prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15  16  17   
proti – 0 
zdržal sa – 19 
 
 
 

7.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park spol. s r.o. 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia  bytom Pomlejská cesta 461/3, 931 01 

Šamorín podaním zo dňa 22.10.2020 ako vlastníci objektu so súp. č. 83 na 
pozemku registra „C“  parc. č. 1253/1 o výmere 177m2 ako zastavaná  plocha na 
Bratislavskej ceste v katastrálnom území Šamorín požiadali o možnosť odkúpenia 
nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1253/2 o celkovej výmere 108m2 ako 
zastavaná plocha vo vlastníctve Mesta Šamorín, situovaný v tesnom susedstve 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. 
Skutočnosťou je, že po prehodnotení žiadosti v komisii výstavby a ÚS bolo 
doporučené prerozdelenie pozemku z dôvodu zachovania prechodu pre peších na 
Bratislavskú cestu. V dôsledku polohy, tvaru a veľkosti novovytvorený  záujmový 
pozemok je využiteľný na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania  pri 
zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie predmetného 
odpredaja pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Uvedené zdôvodnenie žiadateľa na prevod nehnuteľnosti je ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
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poslancov na uskutočnenie zámeru mesta v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 
3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
Zámer na prevod nehnuteľnosti bol schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle 
Zbierky čiastky č. 17/2020/X. zo dňa 26.11.2020.  
Poslanec Veres sa vrátil do miestnosti. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
10. hlasovanie – za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 
Šamorín – BALA park spol. s r.o. 

prítomných – 18 
za – 1   2   4   5   6   7  8  10  11  12   13   14  16  17  18 
proti – 0 
zdržal sa – 3   15   19 
 
 
 

8. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.  
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 FC ŠTK 1914 Šamorín a.s. so sídlom Športová 450/29, 931 01 Šamorín 
podaním zo dňa 09.02.2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie plánovanej 
výstavby „Futbalový štadión FC ŠTK 1914 Šamorín – Doplnková tribúna 
v katastrálnom území Šamorín, požiadala pre účely splnenia náročných požiadaviek 
celoštátnej druholigovej futbalovej súťaže, dlhodobý prenájom pozemku v areáli 
futbalového ihriska, z dôvodu nápomoci k splneniu požiadaviek na kapacitné 
možnosti pre divákov . 

 Na základe predloženého geometrického plánu č. 36780278-084/20 zo dňa 
19.05.2020 na obnovenie pôvodného pozemku a oddelenie pozemkov vedených vo 
vlastníctve mesta pre účely uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorené 
plánovanou stavbou dotknuté nehnuteľnosti registra „C“ parc. č. 913/57 o výmere 
2551m2 ako ostatná plocha a parc. č. 912/23 o výmere 331m2 ako ostatná plocha 
vedené na LV č. 3422, predkladáme návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy na 
prenájom pozemkov na základe odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ 
v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude 
slúžiť svojmu účelu ako priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je 
dôvodom hodným osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku menovanému 
žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa § 16 ods. 5 písm. c VZN č. 
3/2015., o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
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 Zámer na prenájom nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín bol schválený na 
zasadnutí MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 19/2021/XI. zo dňa 
25.02.2021 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
11. hlasovanie –   za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s. 

prítomných – 18 
za – 1   2  3  4   5   6   7   8  1 0  11  12   13   14  15  16  17  18 
proti – 0 
zdržal sa – 19 
 
 
 
 

10.  Návrh na schválenie: 
a/ uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
b/ odkúpenia nehnuteľnosti na základe Kúpnej 
zmluvy 
c/ Zámeru na prenájom nehnuteľnosti   
k zabezpečeniu  výstavby parkovacích státí 
v súvislosti s realizáciou plánovanej stavby 
„Polyfunkčná budova Kláštorná ul. v k.ú. Šamorín 
– BV BAU s.r.o.  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

   BALA park spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín 
podaním zo dňa 21.01.2021 a následným doplnením zo dňa 11.02.2021 v súvislosti 
so zabezpečením realizácie plánovanej výstavby Obytného parku „BALA“ etapa 
V a VI v katastrálnom území Šamorín, požiadala pre účely výstavby parkovísk 
o možnosť prenájmu a odpredaja pozemkov o veľkosti nevyhnutných pre realizáciu 
spevnených a dopravných plôch v súlade s platným ÚP mesta a právnymi 
predpismi. 

Na základe predloženého geometrického plánu č. 36717568-1205/2021 zo 
dňa 10.02.2021 na oddelenie pozemkov vedených vo vlastníctve mesta pre účely 
uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorenú stavbou dotknutú nehnuteľnosť 
registra „C“ parc. č. 1921/249 o výmere 84m2 ako orná pôda vedenú na LV č. 870, 
predkladáme návrh na schválenie kúpnej  zmluvy na odpredaj pozemku na základe 
odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením 
využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu ako 
priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je dôvodom hodným 
osobitného zreteľa prevodu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a 
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ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení VZN č. 
11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) 
o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Poslanec Tóth odišiel z Mestského zastupiteľstva kvôli zdravotným 
problémom. 

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
12. hlasovanie –  za Návrh na schválenie: 

a/ uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
b/ odkúpenia nehnuteľnosti na základe Kúpnej zmluvy 
c/ Zámeru na prenájom nehnuteľnosti   
k zabezpečeniu  výstavby parkovacích státí v súvislosti 
s realizáciou plánovanej stavby „Polyfunkčná budova 
Kláštorná ul. v k.ú. Šamorín – BV BAU s.r.o.  

 
prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   10  11  12   13   14  15  16  17  18  
proti – 7   19 
zdržal sa – 0 
 

11.  Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
podaním zo dňa 19.02.2021, požiadala o odpredaj časti pozemku registra „C“ parc. 
č. 2392/10 o celkovej výmere 25156m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území 
Šamorín v areáli ZŠ Mátyása Korvina s vyučovacím jazykom maďarským o výmere 
cca 6x6m z dôvodu vybudovania distribučnej transformačnej stanice, z dôvodu 
skvalitnenia dodávky elektrickej energie. 
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na 
odpredaj časti záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 2392/10 o veľkosti cca 
6x6m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870 na základe odporučení 
príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia 
prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu na výstavbu 
distribučnej transformačnej stanice  pre účely skvalitnenia a bezpečnejšej dodávky 
elektrickej energie pre odberateľov v danej oblasti., čo je dôvodom hodným 
osobitného zreteľa na schválenie zámeru na prevod tohto majetku menovanému 
žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. 
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s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.       
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
13. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prevod 

nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Západoslovenská 
distribučná, a.s 

prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7   10  11  13   14   15  16  17  18   19 
proti – 0 
zdržal sa – 12 
 
 
 

12.  Návrh na schválenie zámeru na  prevod 
nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod 
garážami  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v k. ú. Šamorín 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 Kolaudačným rozhodnutím č. 2213/2020-00003/SOcÚ zo dňa 25.11.2020 
právoplatným 30.11.2020 bola povolené užívanie stavby „Dom opatrovateľskej 
služby“ so s. č. 2943 na pozemkoch registra „C“ 2823/11 a 2823/10  v katastrálnom 
území Šamorín, vedený na LV č. 939 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, ktorá 
bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálnu pomoc a nepretržitú opatrovateľskú 
službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osobe. 

V súlade s § 4 ods. 3 písm. d) VZN Mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v platnom znení, všetky zmluvy 
o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku mesta, 
týkajúce sa nehnuteľného majetku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
14. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na  prevod nehnuteľného 

majetku mesta – pozemkov pod garážami  v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Šamorín 

prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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13.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. 
Šamorín – Enaco, s.r.o. 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 Na území mesta v rámci zabezpečovania prípravných a predrealizačných 
prác stavieb či už bytových alebo inžinierskych, v zmysle Zákona o územnom 
plánovaní a stavebného poriadku stavebník vydokladuje vlastnícke resp. iné právo 
k nehnuteľnosti dotknutej stavbou. V prípade, ak stavba vyžaduje zabratie aj časti 
verejného priestranstva vo vlastníctve inej osoby – Mesta Šamorín, táto forma iného 
práva je vydokladovaná „Zmluvou o zriadení vecného bremena“, ktorá podlieha 
registrácii na Okresnom úrade v Dunajskej Strede Katastrálnom odbore. 
Neoddeliteľnou prílohou „Návrhu na vklad tejto zmluvy“ je výpis z Uznesenia MsZ 
v Šamoríne, ktorým bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena. 
     Enaco, s.r.o. so sídlom Na čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra podaním zo dňa 
02.03.2021 požiadala o vyjadrenie a uzatvorenie „zmluvy o zriadení vecného 
bremena“ na stavbou dotknutý pozemok v katastrálnom území Šamorín vedený vo 
vlastníctve Mesta Šamorín, v súvislosti s realizáciou plánovanej stavby – 
odstránenia morálne zastaralej transformačnej stanice na Čilistovskej ceste 
v súlade s predloženým projektom : DS_Šamorín, Čilistovská TS 751-19 VNK, 
TS,NNK      
     Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia: 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 
mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na stavbou dotknutý  
pozemok registra “C“: 
parc. č.   1666/19  o celkovej výmere  1054m2 ako zastavaná plocha 
vedená na LV č. 870 
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom stavbou 
dotknutých pozemkov a  
oprávnenou osobou        – Západoslovenská distribučná, a.s. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
15. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 

vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – 
Enaco, s.r.o. 

prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   9  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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14.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. 
Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Na území mesta v rámci zabezpečovania prípravných a predrealizačných 

prác stavieb či už bytových alebo inžinierskych, v zmysle Zákona o územnom 
plánovaní a stavebného poriadku stavebník vydokladuje vlastnícke resp. iné právo 
k nehnuteľnosti dotknutej stavbou. V prípade, ak stavba vyžaduje zabratie aj časti 
verejného priestranstva vo vlastníctve inej osoby – Mesta Šamorín, táto forma iného 
práva je vydokladovaná „Zmluvou o zriadení vecného bremena“, ktorá podlieha 
registrácii na Okresnom úrade v Dunajskej Strede Katastrálnom odbore. 
Neoddeliteľnou prílohou „Návrhu na vklad tejto zmluvy“ je výpis z Uznesenia MsZ 
v Šamoríne, ktorým bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena. 
JUDr. PhDr. Rudolf Durdík bytom Pomlejská 25, 931 01 Šamorín ako stavebník 
stavby „Polyfunkčný dom v Šamoríne na Cintorínskej ul.“ na pozemkoch registra „C“ 
parc. č. 2085, 2086, 2087, 2088/1, 2089/1, 2100, 2101 a 2102“ v súlade so 
stavebným povolením č. 4655/2009-004/SOcÚ v znení rozhodnutia vo veci zmeny 
stavby č. k. 509/2016-002/SOcÚ podaním zo dňa 23.10.2019, žiada o uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena pre účely realizácie projektu v súlade so 
schválenou dokumentáciou  stavebných objektov SO-02 VN káblové vedenie, SO-
03 Trafostanica, SO-04 NN káblové vedenie a SO-05 NN prekládka na stavbou 
dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šamorín v súlade s geometrickým 
plánom č. 1211/2021 na oddelenie pozemkov a práva uloženia elektrického 
vedenia.     

Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia: 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 
mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na pozemky registra “C“: 
parc. č. 2080/3  o celkovej výmere  2532m2 ako zastavaná plocha diel „1“ o výmere 
26m2 
parc. č.   2080/4  o celkovej výmere 27m2 ako zastavaná plocha 
parc. č. 2088/3  o celkovej výmere 41m2 ako zastavaná plocha diel „5“ o výmere 
24m2 
parc. č. 2089/2  o celkovej výmere 14m2 ako zastavaná plocha diel „6“ o výmere   
8m2 
parc. č. 2099/1  o celkovej výmere  1710m2 ako zastavaná plocha diel „7“ o výmere 
74m2 a  diel „3“ o výmere   2m2 
vedené na LV č. 870 
parc. č.   2099/2  o celkovej výmere 74m2 ako zastavaná plocha diel „4“ o výmere   
9m2 vedená na LV č. 3422 
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom stavbou 
dotknutých pozemkov a  
oprávnenou osobou        – Západoslovenská distribučná, a.s. 

Poslanec Méry si pýtal slovo: Už pred 2 rokmi som reagoval na plánovanú 
výstavbu pri takej vzácnej sakrálnej stavbe ako je kostol reformovanej cirkvi ako je 
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možné povoliť výstavbu viacpodlažného polyfunkčného domu a týmto len prosím 
ctené zastupiteľstvo, aby neodsúhlasili tento bod programu. 

Primátor sa vyjadril, že nechce hodnotiť bývalých primátorov a poslancov, ale 
pán Durdík má platné stavebné povolenie už asi 13 rokov, a nemôžem inak konať 
iba tú stavbu akceptovať. 

Ďalšie otázky neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
16. hlasovanie –  za  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 

o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. 
Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík 

prítomných – 17 
za – 1   2   3   5   6   8   9  10  11  12   13   14  15  16  17  18  
proti – 7 
zdržal sa – 4   19 
 

15.  Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu,  
šport a mládež na rok 2021 
 
Ing. Tibor Duducz – uviedol predložený materiál. 
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad 

nakladania s finančnými prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 
2021 na základe odporúčania. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

Poslanec Hideghéthy opustil miestnosť. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
17. hlasovanie – za Návrh na schválenie na prerozdelenie dotácií pre 

telovýchovu, šport a mládež na rok 2021 
prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   6   7   10  11   13  14  15  16  17  18  
proti – 0 
zdržal sa – 19 
 
 
 

16.  Návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a 
umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok 
2021 
 
PaedDr. Péter Varju – uviedol predložený materiál. 
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad 

nakladania s finančnými prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 
2021 na základe odporúčania.  
Otázky ani návrhy neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
18. hlasovanie – za Návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú 

a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na r.2021 
prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   6   7   10  11  13  14  15  16  17  18 
proti – 0 
zdržal sa – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre 
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území mesta Šamorín na rok 2021 
 
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. 
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle VZN 

č.2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta. Podľa schváleného rozpočtu Mesta 
Šamorín školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín a školám a školským zariadeniam na území Mesta Šamorín prislúcha 
bežný transfer vo výške 16.000, - €, z ktorého im bude poukázaný bežný transfer vo 
výške 5.530,- €, 5270, - € je navrhnutých na letné opravy a zostatok vo výške 
5.200, - €  bude tvoriť rezervu komisie školstva. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
19. hlasovanie –  za Návrh na schválenie na prerozdelenie výšky bežných 

transferov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia 
na území mesta Šamorín na rok 2021 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   6  7  10  11  13   14  15  16  17  18  
proti – 0 
zdržal sa – 19 
 
 
 

18. Interpelácie poslancov 
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 Poslanec János Méry prečítal svoju interpeláciu, ktorú odovzdal v písomnej 
forme. Upozornil v nej na fakt, že zákonné pravidlá súvisiace s nakladaním s 
odpadom platia aj pre pozemky v súkromnom vlastníctve.  
Odpoveď mu bude zaslaná písomne. 
 
 

 

19. Podnety občanov 
Rodák zo  Šamorína, pán Ferenc Fehér vytýkal viacero nedostatkov vo fungovaní 
mesta, predovšetkým chýbajúcu dvojjazyčnosť v niektorých sférach života. 
Primátor aj poslankyňa Edit Bauer vo svojej odpovedi vyzdvihli fakt, že mesto môže 
aj v tejto otázke konať len na základe zákonov, v ich medziach a súkromných 
podnikateľov môže nanajvýš motivovať na používanie dvojjazyčných nápisov. 
  
 
20.   Rôzne 
20.1.  Pravidlá participatívneho rozpočtu Mesta   

Šamorín 
 

MUDr. Renáta Varga – uviedla predložený materiál. 
Na rokovanie sa predkladá návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu (ďalej 

len „PR“) mesta Šamorín. Cieľom realizovania PR je umožniť obyvateľom mesta 
Šamorín zapojiť sa do rozhodovania samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej 
verejnosti. Nezanedbateľným cieľom je vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy 
obyvateľov mesta so zámerom zlepšiť život v meste. Realizáciou zámerov a 
projektov môže tak samospráva lepšie reagovať na potreby verejnosti. PR je proces 
demokratického rokovania a rozhodovania, v ktorom sú obyvatelia mesta aktívne 
zapojení do správy a rozvoja mesta. Participatívne rozpočtovanie umožňuje  
obyvateľom identifikovať, diskutovať a vyberať projekty realizované z verejných 
výdavkov. Zámerom spracovania a predloženia týchto pravidiel PR na schválenie 
MsZ v Šamoríne je nastaviť jasné pravidlá participatívneho rozpočtovania v meste 
Šamorín, ktoré upravujú priebeh PR v meste, úlohy a postavenie jednotlivých 
účastníkov PR. Na jeho základe sa v meste  Šamorín prehlbuje priama miestna 
demokracia. Jednou z priorít šamorínskej samosprávy je transparentnosť  a  
prehľadnosť  verejného rozhodovania, otvorenosť a efektívnosť samosprávy. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
20. hlasovanie – za Pravidlá participatívneho rozpočtu Mesta   Šamorín  
prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7  10  11  12   13  14  15  16  17  18  
proti – 0 
zdržal sa – 19 
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21.   Záver 

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, 
primátor mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
 

 
primátor mesta 

           Csaba Orosz 
          
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Virághová       


