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Zápisnica č. 23 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  24.06.2021 
 

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 Varju Péter. Poslanec Tomáš Jávorka volal 

pánovi primátorovi, že kvôli pracovným povinnostiam sa oneskorí.  

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 

Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová. 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:  

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 17 

za – 1   2   3   5   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

2. hlasovanie – za overovateľov komisie 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   5   7   8   9  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 – 17 
za – 1   2   3   5   7   8    9   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 

proti – 0 
zdržal sa – 0 
Otázky ani iné návrhy neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za program rokovania  
prítomných – 17 

za – 1   2   3   5   7   8   9   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19 

proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Dostavil sa poslanec Jávorka Tomáš. 

 
 
 

2. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch na 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín – ústna informácia   

 
  

Ako prvá informovala o vzdelávacích výsledkoch školy Mgr. Magdaléna 
Vajasová riaditeľka ZŠ Mateja Bela, po nej prišla na rad PaedDr. Hajnalka 
Baráthová, riaditeľka ZŠ v Mliečne a v neposlednom rade Mgr. Péter Mészáros, 
riaditeľ ZŠ Mateja Corvina (Výsledky sú súčasťou zápisnice v prílohe). 

Riaditeľka ZŠ Mateja Bela požiadala riaditeľa ZŠ Mateja Corvína, aby po 
úspešnom projekte a výstavbe športového areálu, mohli žiaci slovenskej ZŠ takisto 
využívať areál na hodiny telesnej výchovy. Na túto žiadosť pán riaditeľ prisľúbil 
pomoc. 

Ďalšie otázky neodzneli. 
6. hlasovanie – za informácie od riaditeľov ZŠ 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   5   6   7   8   9  10   11  12   13   14   15  16   17   18   19 
proti – 0 
zdržal sa – 0     

               

   

                  

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  k 31.3.2021 
 

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

 Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a 

uznesení MsZ v Šamoríne. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

6. hlasovanie – za Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  k 31.3.2021 
prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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4.   Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2021 o poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 

a príspevkov občanom mesta (ďalej len “VZN“) 

 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál 
 Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta sa týka zmien 

podmienok poskytovania stravovania dôchodcov a vianočnej jednorazovej pomoci. 

Predkladá sa z dôvodu  potreby prehodnotenia reálneho stavu a kritérií  

poskytovania príspevku mesta k stravovaniu dôchodcov a celkovej optimalizácie 

štruktúry finančných príspevkov mesta.  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN č. 4/2021 – o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 
a príspevkov občanom mesta 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

5. Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 5/2021 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území mesta Šamorín 

 
Mgr. Márton Domsitz  – uviedol predložený materiál 

Mesto v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch je naďalej tým subjektom, 

ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na svojom území. Keďže uvedený zákon rieši viaceré oblasti nakladania 

so zložkami komunálneho odpadu bolo potrebné aktualizovať spôsob a systém 

zberu jednotlivých zložiek. 

Novelizáciou zákona o odpadoch vznikla povinnosť pre všetky samosprávy od 

1.7.2021 vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu (BRKO) z domácností. Táto zmena má docieliť nasledovné:  

- Odstránenie kuchynského odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, 
ktorý končí na skládkach, 

- Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského odpadu na ďalšie využitie – 
elektrická energia, kompost, biopalivo, 

- Zlepšenie odpadového hospodárstva, 
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- Menšia záťaž na životné prostredie 
Preto bolo potrebné všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a 

drobnými stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť 

do súladu s týmto zákonom. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 5/2021 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území mesta Šamorín 

 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

6. Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 6/2021 

o chove, vodení a držaní psov na území mesta 

Šamorín 

Mgr. Márton Domsitz  – uviedol predložený materiál 

Dňa 17.12.2020 bol doručený  mestu Šamorín prostredníctvom Mestského 

úradu v Šamoríne, protest prokurátora  proti VZN mesta Šamorín č. 9/2015 

o chove, vodení a držaní psov na území mesta Šamorín zo dňa 29.10.2015, ktoré 

nadobudlo účinnosť dňa 18.11.2015. 

Orgán verejnej správy, ktorý nadobudnutý právny predpis vydal v zmysle 

ustanovenia  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení  neskorších predpisov, t.j. mestské zastupiteľstvo, je povinný o proteste 

rozhodnúť,  nezákonný predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so 

zákonom. 

Prokurátor  v podanom proteste konštatuje nasledovné: 

V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona  č. 282/2002 Z.z. nebezpečným psom je každý 

pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Z uvedeného 

vyplýva, že za nebezpečného psa zákon považuje každého psa, ktorý napĺňa 

definíciu stanovenú v § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., t.j. vrátane 

trpasličích plemien. 

Hoci mesto je oprávnené v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z. upraviť 

podrobnosti o vodení psa, je povinné prijať  takú právnu úpravu vodenia psa, ktorá 

nebude v rozpore so zákonom. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti prokuratúra  konštatuje, že 

preskúmané VZN  mesta Šamorín v časti § 7 ods. 1 písm. b),  kde je uvedené „ pes 

musí mať náhubok, okrem trpasličích plemien“ je v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 

282/2002 Z.z.  Podľa § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenie, ktoré nesmie byť 

v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, 

s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom. 

Na základe už uvedeného prokuratúra žiada, aby mesto Šamorín v rámci konania 

o proteste prokurátora upravilo VZN mesta v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Dôvodom predloženia tohto návrhu VZN je úprava uvedeného znenia VZN č. 

9/2015 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Šamorín zo dňa 

29.10.2015 v súlade s protestom prokurátora z dňa 17.12.2020. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

9. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 6/2021 

o chove, vodení a držaní psov na území mesta Šamorín 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Miestnosť opustila poslankyňa MUDr. Renáta Varga, ktorá mala uviesť, ďalší 

bod programu, preto pán primátor prehodil programové body, aby MsZ mohlo 

pokračovať v rokovaní a požiadal poslankyňu Edit Bauer, aby predložila ďalší bod 

programu. 

 

 

 

7.  Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Šamorín na roky 2021-2025 
 

Ing. Edit Bauer  – uviedla predložený materiál 

Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej aj „KPSS“) mesta Šamorín je 

strategickým dokumentom mesta, vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. Zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje ciele a priority v 

sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych 

služieb v meste. Jeho úlohou je zvoliť stratégiu identifikovaných sociálnych 

problémov a potrieb so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych 

služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

Poslankyňa Renáta Varga sa vrátila do rokovacej miestnosti. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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10. hlasovanie –   za Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta          

Šamorín na roky 2021-2025 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

8. Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č.7/2021, 

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 

neskorších predpisov 

 
MUDr. Renáta Varga  – uviedla predložený materiál. 
Podľa § 2b  a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov obec určuje a mení názvy ulíc a iných 
verejných priestranstiev nariadením. Na území mesta Šamorín vznikla nová 
zástavba rodinných domov pod názvom  „Labyrint“. 

V nej sú vytvorené ulice, pre ktoré boli komisiou kultúry pri MsZ v Šamoríne  
navrhnuté názvy, zapracované do predloženého návrhu VZN  č. 7/2021. Okrem 
toho obsahom návrhu sú aj podmienky určenia názvov ulíc stanovené v § 3 VZN č. 
9/2009.  
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

11. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č.7/2021, 

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 neskorších predpisov 
 

prítomných – 18 

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

proti –  

zdržal sa –  
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9.  Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností 

v katastrálnom území Šamorín pod stavbami garáží 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č 

138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

 Vlastníci stavieb garáží so súp. č. 2229, 2230, 2231, 2232 2233 a 2234 na 

pozemkoch registra „C“  parc. č. 2274/14, 2274/15 2274/16, 2274/17 2274/18, 

2274/19, 2274/20 a 2274/33 v katastrálnom území Šamorín v Mestskom majeri, 

ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šamorín, požiadali o odkúpenie nehnuteľností – 

pozemkov pod stavbami garáží. 

     Objekty garáží boli realizované v rámci výstavby radových garáží v Mestskom 

majeri v roku 2004. Na pozemky pod stavbami garáží sú  uzatvorené nájomné 

zmluvy s užívateľmi stavieb Nakoľko jednotlivé garáže sú vlastnícky vysporiadané 

zápisom na list vlastníctva na Okresnom úrade v DS Katastrálnom odbore, vlastníci 

požiadali o odkúpenie pre účely usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami 

garáží. 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na odpredaj pozemkov pod 

garážami za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 86,96 

Eur/m2, v súlade § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. v platnom znení 

o majetku obcí a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. 

Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta bol schválený uznesením 

MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 20/2021/XII. zo dňa 22.04.2021.  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie –   za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností 

v katastrálnom území Šamorín pod stavbami garáží 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. 

o majetku obcí 
prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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10.  Návrh na schválenie prevodu 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 25.156m2 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 

6x6m 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. 

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 schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 

20/2021/XI. zo dňa 22.04.2021.        

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie –  za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného  majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 

Šamorín – Západoslovenská distribučná a.s.  

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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11.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k.ú. Šamorín – BV BAU s.r.o. 

 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
 RIFo s.r.o. so sídlom DS z poverenia BV BAU s.r.o. investora stavby pod 

názvom „Polyfunkčná budova Kláštorná“ na  pozemkoch registra „C“ vedených na 

LV č. 1275 parc. č. 2354, 2592/1, 2592/5, 2592/6, 2592/7, 2592/8, 2599, 2600/1, 

2730/27 2598/1, 2593/1 v súlade s projektom stavby v katastrálnom území 

Šamorín, v rámci zabezpečenia územného rozhodnutia žiada o nasledovné:  

Investor stavby v súlade so STN 73 6110/Y2 , ktorá určuje ukazovatele pri 

návrhu odstavných a parkovacích stojísk, je povinný zabezpečiť výstavbu 

parkovacích miest pre plánovaný objekt za účelom zabezpečenia parkovania 

zákazníkov. 

 Mesto Šamorín v záujme doriešenia možnosti realizácie investičného zámeru 

investora navrhuje spoluprácu formou poskytnutia voľného priestranstva na 

vybudovanie parkovacích miest na základe predložených zmlúv: 

A/ Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

B/ Kúpnej zmluvy 

C/ Nájomnej zmluvy 

  Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území 

Šamorín bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na zasadnutí MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 20/2021/X.C. dňa 

22.04.2021. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

14. hlasovanie –  za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v k.ú. Šamorín – BV BAU s.r.o. 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   8   9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 7 

zdržal sa – 19  

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

12.  Návrh na schválenie odkúpenia stavby 

„Prístupová komunikácia“ v k.ú. Šamorín – Bala 

park  spol. s r.o. 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 V súvislosti s realizáciou a s kolaudáciou stavby „Obytný park BALA – etapa 

IV – SO301 – „Prístupová komunikácia“ a komunikácia v súvislosti s výstavbou III. 

etapy BALA park, SO – 06 „Komunikácie a riešenie dopravy“, podaním zo dňa 

05.05.2021 Bala park spol. s r.o. so sídlom Bratislavská cesta 1941 ako investor 

predmetných stavebných objektov oslovila Mesto Šamorín ako vlastníka pozemkov 

dotknutých stavbou o prevzatie stavebných objektov do vlastníctva za dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške 1,-Eur.  

Mesto Šamorín na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne 

nadobudne do vlastníctva vybudované stavby  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 

1,-Eur.  

     Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 

o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín v platnom 

znení o nadobúdaní vecí do vlastníctva mesta, nadobúdanie vlastníctva 

nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

15. hlasovanie –  za Návrh na schválenie odkúpenia stavby „Prístupová 

komunikácia“ v k.ú. Šamorín – Bala park  spol. s r.o. 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

proti – 19 

zdržal sa – 0 

 

 

13.  Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti 

v k.ú. Šamorín – SSC 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 Mesto Šamorín v rámci  zabezpečenia realizácie stavby „Úprava križovatky 

ul. Bratislavská, Chodník pri ceste I/63 medzi ul. Kasárenská a Agátový rad 

Šamorín“ v súvislosti so zabezpečením stavebného povolenia oslovilo SSC 

Bratislava o vydanie súhlasu k výstavbe, nakoľko podľa projektu stavby časť 

navrhovanej trasy prechádza cez pozemok vo vlastníctve SR SSC. 

Na záujmový pozemok registra „C“ parc. č. 5/27 celkovej o výmere 77m2 ako 

zastavaná plocha vedený na LV č. 3461 bola uzatvorená „nájomná zmluva“ zo dňa 

11.11.2020 na dobu určitú na 1 rok od účinnosti zmluvy, s podmienkou následného 

uzatvorenia kúpnej zmluvy na záujmový pozemok. 
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V zmysle uvedeného predkladáme na schválenie návrh na schválenie 

odkúpenia  nehnuteľnosti  v súlade s podmienkami stanovenými čl. 4 nájomnej 

zmluvy. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

16. hlasovanie – za Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v  k.ú. 

Šamorín – SSC 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

14.  Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného 

práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k.ú. Šamorín – 

Ing. Peter Macuška 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Rudolf Macuška a manž.  ako vlastníci záhradnej chaty so súpisným číslom 

1206 vedenej na LV č. 2199 umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1173/2 

o výmere 19m2 na Pomlejskej ulici v katastrálnom území Šamorín ako dlhodobí 

nájomcovia  podaním zo dňa 13.05.2021 požiadali z dlhodobo pretrvávajúcich 

zdravotných problémov o schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam 

– pozemku registra „C“ parc. č. 11173/1 o celkovej výmere 314m2 ako záhrada 

a parc. č. 1173/2 o výmere 19m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území 

Šamorín,  na syna Ing. Petra Macušku, trvale bytom Dunajská 25, 931 01 Šamorín. 

Mesto Šamorín ako vlastník nehnuteľností – záhrad na Pomlejskej ulici 

v Šamoríne na základe schválených uznesení MsZ v Šamoríne uzatvorilo „nájomné 

zmluvy“ na užívanie pozemkov s jednotlivými nájomcami s platnosťou nájmov na 

dobu určitú. V predchádzajúcom období na základe písomných požiadaviek 

najbližších rodinných príslušníkov o prevod nájomného práva k užívanému 

pozemku zo závažných rodinných dôvodov (choroba, úmrtie), na základe 

schválenia MsZ v Šamoríne boli uzatvorené „zmluvy o nájme pozemkov“ so 

žiadateľmi. 

Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1173/1 a parc. č. 1173/2 po celé 

obdobie  platnosti „zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané len výhradne na 

záhradkárske účely v súlade s podmienkami zmluvy  a z dôvodu vložených 

investícií nájomcu do majetku obce, žiadateľ žiada o prevod nájomného práva 

k pozemkom z pôvodného užívateľa – nájomcu Rudolfa Macušku a manž.  bytom 

Dunajská 25, 931 01 Šamorín. 

Uvedené zdôvodnenie žiadateľa na prevod nájomného práva k pozemkom je 

ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov na uskutočnenie zámeru mesta v súlade § 9a ods. 9 

písm. c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
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Ďalšie otázky neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

17. hlasovanie –  za  Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného 

práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k.ú. Šamorín – 

Ing. Peter Macuška 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

15.  Návrh na schválenie zámeru na  prevod 

nehnuteľného majetku mesta – pozemku pod garážou  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – Alžbeta Moroviková v  

k. ú. Šamorín 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál  
Alžbeta Moroviková bytom Mestský Majer 998/25 Šamorín, ako vlastníčka 

stavby garáže so súp. č. 2810 vedenej na LV č. 4341 v katastrálnom území 

Šamorín v Mestskom majeri, podaním zo dňa 12.04.2021 požiadala o odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemku  pod stavbou  garáže, z dôvodu dodatočného 

majetkoprávneho usporiadania vlastníctva k nehnuteľnosti.  

      Výstavba  garáže v Mestskom majeri bola  schválená uznesením MsZ 

Zbierky čiastky č. 22/2009/XXIV. zo dňa 18.06.2009. Na záujmový pozemok parc. č. 

2274/35 je uzatvorená nájomná zmluva s užívateľkou – vlastníčkou  stavby garáže 

so súp. č. 2810.  

     Na základe uvedeného predkladáme zámer na odpredaj pozemku pod 

garážou za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 86,96 

Eur/m2, v súlade § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. v platnom 

znení o majetku obcí a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

18. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na  prevod nehnuteľného 
majetku mesta – pozemku pod garážou  v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí – Alžbeta Moroviková v k. ú. Šamorín 

prítomných –  

za – 1   2   3   5   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 6 
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16.  Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta, pozemku pod 
trafostanicou z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík 
 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

 JUDr. PhDr. Rudolf Durdík bytom Pomlejská 25  931 01 Šamorín podaním zo 

dňa 27.05.2021 ako vlastník – investor rozostavanej stavby „Polyfunkčný dom 

v Šamoríne na Cintorínskej ulici  na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2085, 2086, 

2087, 2088/1, 2089/1, 2100, 2101, 2102 v katastrálnom území Šamorín, požiadal 

v súvislosti so zriadením vecného bremena na prekládku NN a VN vedení 

a výstavby TS, o  odkúpenie stavbou dotknutej nehnuteľnosti v k.ú. Šamorín. – 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na 

odpredaj časti záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 2080/4 o výmere 27m2 

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. 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. 

19. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta, pozemku pod 
trafostanicou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8   10  11  12   13  14  15  16  17  18 

proti – 7   9   19 

zdržal sa – 0 
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17.  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. 

Šamorín – JUDr. PhDr.Rudolf Durdík 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
JUDr. PhDr. Rudolf Durdík bytom Pomlejská 25  931 01 Šamorín podaním zo 

dňa 24.05.2021 ako vlastník – investor rozostavanej stavby „Polyfunkčný dom 

v Šamoríne na Cintorínskej ulici  na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2085, 2086, 

2087, 2088/1, 2089/1, 2100, 2101, 2102 v katastrálnom území Šamorín, požiadal o  

odkúpenie stavbou dotknutej nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku registra 

„C“ parc. č. 2099/5 o celkovej výmere 1m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 

3422 vo vlastníctve Mesta Šamorín, ktorá plocha bola určená v súvislosti so 

zameraním rozostavanej stavby. 

Na základe posúdenia podania predkladáme zámer na odpredaj pozemku 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí – prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

20. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Šamorín – 

JUDr. PhDr. Rudolf Durdík 

prítomných – 1 

za – 1   2   3   5   6    8   9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 7   19 

zdržal sa – 0 

 

 

 

18. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – István Mezei 
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
István Mezei bytom Prvá ulica 140/4, 931 01 Šamorín – Mliečno podaním zo 

dňa 11.05.2021 požiadal o prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 447/2 

o celkovej výmere 11798m2 ako zastavaná plocha v katastrálnom území Mliečno, 

o veľkosti 100m2 v časti situovanom v tesnom susedstve oploteného areálu RD 

a nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Účelom prenájmu nehnuteľnosti je 

oddelenie detského ihriska nachádzajúceho sa na ostatnej ploche nehnuteľnosti, 
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čím dôjde k zachovaniu súkromia RD a možného vytvorenia parkovania dvoch 

motorových vozidiel.  

Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa a odporučila 

uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku na dobu v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým 

sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Šamorín. 

Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  

slúžiť svojmu účelu, a to ako žiadateľom udržiavané a zveľaďované verejné 

priestranstvo, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku 

menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Poslanec Jozef Nagy navrhol doplniť dobu prevodu na 10 rokov. 

Otázky ani ďalšie návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo doplnené o obdobie 

prevodu nehnuteľnosti. 

 

21. hlasovanie –  za doplnenie návrhu uznesenia na schválenie zámeru 

na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – István 

Mezei na dobu 10 rokov  

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8   9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 0 

 zdržal sa – 19 

 

22. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – István Mezei 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8   9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 19 

 zdržal sa – 0 
 

 

19. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Alexander 

Kocsis 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Alexander Kocsis bytom Jasná ul. 13, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 

02.06.2021 požiadal o prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 1573 o celkovej 
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výmere 358m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území Šamorín, situovaný 

v tesnom susedstve RD a nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Účelom prenájmu 

nehnuteľnosti je skutočnosť, že uvedenú parcelu dlhodobo udržiava, čistí. Plocha 

slúži ako verejné priestranstvo, ktoré v tejto dobe z dôvodu zanedbania 

a rozkopávky v rámci uloženia telekomunikačných vedení si vyžaduje náročnejšie 

vyčistenie a výsadbu  drevín na skrášlenie okolia RD. 

      Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a odporučila 

uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku na dobu v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým 

sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Šamorín. 

Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  

slúžiť svojmu účelu, a to ako žiadateľom udržiavané a zveľaďované verejné 

priestranstvo, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku 

menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Poslankyňa Henrieta Balheimová navrhla doplniť dobu prevodu na 10 rokov. 

Otázky ani ďalšie návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo doplnené o obdobie 

prevodu nehnuteľnosti. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

23. hlasovanie –  za doplnenie uznesenia na schválenie zámeru na 

prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – A. 

Kocsis na dobu 10 rokov 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 19 

 zdržal sa – 9 

 

24. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – A. Kocsis 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   5   6   7   8   9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  

proti – 19 

 zdržal sa – 0 
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20. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 

o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. 

Mliečno  – Marian Bölcs  
 

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. 

      

     V súvislosti s realizáciou stavby  s názvom „Novostavba rodinných domov na 

pozemkoch registra „C“ parc. č. 770/92 a parc. č. 778 v k. ú. Mliečno – Inžinierske 

siete - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, Rozšírenie verejnej 

kanalizácie a kanalizačné prípojky“, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 770/92, 

770/30 403/2 393/2 a 373 v  investícii Mariána Bölcsa bytom Pokojná 187/3, 931 01 

Šamorín – Mliečno, predkladáme na schválenie – návrh na uzatvorenie: 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkov vo 

výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín,  v katastrálnom území Mliečno, a to: 

pozemkov registra “C“  vedených na LV č. 870 

- parc. č.   403/2  o výmere    556m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č.   393/2  o výmere  1326m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č.   373     o výmere  1378m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

 

medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a  

oprávnenou osobou – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie 

za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť realizáciu výkopových 

prác uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemkoch 

vyznačených v informatívnej mape v prílohe.  
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

25. hlasovanie –  za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 

o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. 

Mliečno  – M. Bölcs 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

 zdržal sa – 0 
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21.  Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok  
 

Ing. Edit Bauer  – uviedla predložený materiál 

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o  ako správca bytových domov vo vlastníctve mesta 

Šamorín z titulu nezaplateného nájomného vedie zoznam 33 nevymožiteľných 

pohľadávok, vzniknutých od roku 2004, v prípade ktorých bola exekúcia zastavená 

exekútorom. Výška pohľadávok je 44.493,68 € bez príslušenstva. Pohľadávky sú vo 

vlastníctve mesta na základe zmluvy o správe mestských bytov.  

Na základe listu  č. z. 2061/2021 a jeho príloh zo dňa 12.3.2021 MPBH ŠAMORÍN 

navrhuje odpísanie týchto nevymožiteľných pohľadávok s príslušenstvom v celom 

rozsahu. 

Vo všetkých prípadoch týchto pohľadávok došlo k ukončeniu exekúcie 

z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých 

exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynutím rozhodnej 

doby 5 rokov. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo. Z právneho hľadiska sa 

pohľadávky stali nevymožiteľnými. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

26. hlasovanie –  za Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok  

prítomných – 18 

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

proti – 0 

 zdržal sa – 0 

 

 

22. Interpelácie poslancov 
  

 

 

23. Podnety občanov 

 
Pani Považanová prišla na MsZ a chcela poukázať na množstvo psíčkarov 

nie len na Gazdovskom rade, ktorí zabúdajú na svoje povinnosti pri zbieraní 

exkrementov. Podotkla, že Šamorín bolo veľmi čisté mesto, no žiaľ sa to zmenilo 

kvôli neohľaduplným majiteľom psov. Ďalej poznamenala, že v parku na Hlavnom 

námestí chýba na jednej strane tabuľa – Zákaz vodenia psov.  

Navrhovala by, aby sa cez park nemohlo prejsť na bicykloch popri fontáne, aby 

nedošlo k úrazu. 

 Pani Považanová poďakovala zastupiteľom mesta za ich prácu, a že bola 

vypočutá. 

Pán primátor prisľúbil, že sa záležitosťami bude zaoberať príslušné 

oddelenie. 
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Pán JUDr. Pavol Bognár, poďakoval za vytvorenie parkovacích miest na 

Hlavnej a Školskej ulici, ale podľa jeho slov nie je táto stavba ešte dokončená 

nakoľko sú veľmi vysoké betónové hrany cez ktoré sa veľmi ťažko dá prejsť. 

Požiadal MsZ, aby bola vykonaná náprava. 

Pán Bognár sa opýtal  či vedenie mesta nemá v pláne pomôcť mladým 

rodinám, Šamorínčanom, poskytnúť lacnejšie pozemky, prípadne im ponúknuť 

lacnejšie byty.  

Primátor odpovedal na prvú časť podnetu že sa na tie vysoké betónové 

hrany pôjdu pozrieť, čo hneď prisľúbil poslanec Jozef Nagy a dohodli sa s pánom 

Bognárom. 

Na druhú časť podnetu primátor povedal, že stavebné pozemky ktoré mesto 

malo v Bučuházi sa predali a iné stavebné pozemky mesto nemá, ale je v pláne 

postaviť ďalšie bytovky. 
 

 

24.   Rôzne 

24.1.  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. 

Šamorín – JUDr. PhDr. Rudolf Durdík, Samaria 

centrum 
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
JUDr. PhDr. Rudolf Durdík bytom Pomlejská 25  931 01 Šamorín podaním zo 

dňa 24.05.2021 ako vlastník – objektu Samaria centrum  v katastrálnom území 

Šamorín na pozemku registra „C“ parc.č.1325/3, požiadal o  odkúpenie stavbou 

dotknutej nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 1326/8 

o celkovej výmere 73m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 870 vo vlastníctve 

Mesta Šamorín, pre účely prístavby osobného výťahu. 

  Na základe posúdenia podania predkladáme zámer na odpredaj pozemku 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí – prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

27. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 
nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Šamorín – 
JUDr. PhDr. Rudolf Durdík, Samaria centrum 

prítomných –  

za – 1   2   3   5   8   9  10  11  12   13  14  15  16  17  18  

proti – 7   19 

zdržal sa – 6 
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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       


