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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 

                  v Šamoríne, čiastka 27/2021 

              Uznesenia prijaté dňa 04.11.2021 

 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom  zasadnutí dňa 04.11.2021 
zvolilo  

 
- návrhovú komisiu v zložení: Ilona Pirk, Renáta Varga, Tomáš Jávorka 

 
 

- overovateľov zápisnice: Angela Jágerová, Zoltán Faragó 
 
 

 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 4.11.2021 

schválilo predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne: 
- Informácia – Príkaz primátora č. 13/2021na vykonanie IV. zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2021 

 

- Návrh na schválenie  prevodu práv a povinností z NZ k pozemkom 

v k.ú. Šamorín a Mliečno – ARRIVA Mobility, s.r.o. 

 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 4.11.2021 

prerokovalo Kontrolu plnenia uznesení a 

A) vzalo na vedomie predloženú správu  
 

B) schválilo splnenie uznesení v zmysle predloženej tabuľky   
 

5/2019/IV./C); 10/2019/XIV./2/B); 13/2020/V./D./2);      14/2020/IX./b); 

14/2020/X./b); 17/2020/II./B);    17/2020/IV./B);        17/2020/X./B);  

18/2020/V./b);        19/2021/VI./b);         19/2021/IX./B);     19/2021/X./B);   

19/2021/XI./B);      20/2021/IV./C/1); 20/2021/IV./C/2);     20/2021/V./C); 

20/2021/VI./b); 20/2021/X./D);        23/2021/IV/B);          23/2021/XV./B);   

23/2021/XVI/B); 23/2021/XVII./B); 23/2021/XVIII./B);       23/2021/XIX/B);      

23/2021/XX./B);      23/2021/XXIII./B); 24/2021/V./B);      25/2021/III./B);  

25/2021/IV/B);            25/2021/V/B);     
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C) konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia v zmysle predloženej tabuľky. 
 

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.;             8/2019/XX./B);  

13/2020/V./D/1);        19/2021/IV./D);        21/2021/III./3);            25/2021/XV./B)    

25/2021/XVI/B; 25/2021/XVII/B);     

 

 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu 

A/ schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2021 v predloženom 

rozsahu 

B/ uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2021 

vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 

mesta. 

 

Termín:   do 08.11.2021 
Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

 
V. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu zrušuje: 

1) uznesenie č. 19/2021/IV písm. D) Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

zo dňa 25.02.2021 s účinnosťou od 04.11.2021  

2) uznesenie č. 20/2021/XV písm. B) Mestského zastupiteľstva v Šamoríne 

zo dňa 22.04.2021 a uznesenie č. 20/2021/XVI písm. B) Mestského zastupiteľstva v 

Šamoríne zo dňa 22.04.2021 zadržanú 5 %-nú rezervu na bežné transfery uvoľniť. 

 

 

VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu schválilo 

1. vyradenie dlhodobého hmotného majetku - motorové vozidlo ŠPZ DS538GI -

z dôvodu poistnej udalosti - totálna škoda. 

2. likvidáciu dlhodobého hmotného majetku - motorové vozidlo DS538GI 

postupom navrhnutou poisťovňou – odpredaj cez sprostredkovateľskú spoločnosť 

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. 
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VII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní návrhu  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 

o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín, podľa predloženého 

návrhu. 

 

 

VIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní návrhu schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 

č. 10/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Šamorín, podľa predloženého návrhu s doplnením čl.14 ods.1 písm. g) sa na konci 

doplní o nasledovnú vetu: Tieto hrobové miesta musia byť označené názvom 

správcu, ktorý vykonáva ich údržbu. 

Súčasťou VZN sú 4 prílohy. 

 

 

 

IX. 

Mestské zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 prerokovalo 

predložený návrh na prevod nájomného práva k nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ 

parc. č. 1039 v katastrálnom území Šamorín na Pomlejskej ulici a  

schválilo prevod nájomného práva na prenájom nehnuteľnosti  parc. č. 1039 

o celkovej výmere 372m2 ako záhrada v katastrálnom území Šamorín z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb., 

zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto uznesenia, pre žiadateľa: 

 

- Helena Romančíková bytom Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín,  
 
s platnosťou a podmienkami v zmysle  Zbierky uznesení čiastky č. 19/2016/VIII. zo 
dňa  15.12.2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a  podľa § 16 ods. 5 
písm. c) VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
podľa prílohy č. 1, predložených v písomnej forme. 

 
- na dobu určitú do 31.12.2021 s trojmesačnou výpovednou lehotou 
- prednostné právo na predĺženie nájmu v prospech nájomcu pozemku 
- v prípade vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam iným spôsobom 

platnosť nájomnej zmluvy zaniká 
- v prípade, ak nájomca nebude prenajímaný pozemok využívať v súlade s dohodou 

výlučne na záhradkárske účely, mesto si vyhradzuje právo na výpoveď zo zmluvy 
- cena nájmu sa určuje podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2015  o zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta vo výške 0,30 EUR/m2/rok 
- dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si dohodnutých zmluvných 

podmienok 
- prenajímateľ si vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky nájmu v prípade zmeny 

právneho predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny 
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- zákaz realizácie výstavby, nadstavby, prístavby záhradných domčekov a bez možnosti 
umiestnenia prístreškov pre motorové vozidlá 

- nájomca je oprávnený vykonať výlučne udržiavacie práce na existujúcich stavebných 
objektoch  

- zákaz chovu domácich zvierat a umiestňovanie reklamných pútačov na oplotení 
- nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe prenajímané nehnuteľnosti bez súhlasu 

mestského zastupiteľstva v Šamoríne 
 

 

 

X. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 
prerokovalo návrh na schválenie prenájmu pozemkov, záhrad na Pomlejskej ulici 
v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa s prednostným 
právom terajšieho nájomcu podľa prílohy č. 1  a 

schválilo prenájom záhrad  na Pomlejskej ulici v katastrálnom území Šamorín  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade so VZN č. 11/2017 prílohy č. 1 

ods. 2, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o hospodárení a nakladaní 

s majetkom mesta,  s nájomcami  podľa prílohy č. 1 za podmienok, predložených 

v písomnej forme. 
   

- na dobu určitú na obdobie 5 rokov od 01.01.2022 do 31.12.2026 s trojmesačnou výpovednou 
lehotou 

- prednostné právo na predĺženie nájmu v prospech nájomcu pozemku 
- v prípade vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam iným spôsobom platnosť 

nájomnej zmluvy zaniká 
- v prípade, ak nájomca nebude prenajímaný pozemok využívať v súlade s dohodou výlučne na 

záhradkárske účely, mesto si vyhradzuje právo na výpoveď zo zmluvy 
- cena nájmu sa určuje podľa prílohy č. 1 ods. 2 VZN č. 11/2017  o zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta vo výške 0,30 EUR/m2/rok 
- dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si dohodnutých zmluvných 

podmienok 
- prenajímateľ si vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky nájmu v prípade zmeny právneho 

predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny 
- zákaz realizácie výstavby, nadstavby, prístavby záhradných domčekov a bez možnosti 

umiestnenia prístreškov pre motorové vozidlá 
- nájomca je oprávnený vykonať výlučne udržiavacie práce na existujúcich stavebných objektoch  
- zákaz chovu domácich zvierat a umiestňovanie reklamných pútačov na oplotení 
- nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe prenajímané nehnuteľnosti bez súhlasu mestského 

zastupiteľstva. 

 

XI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu na  prenájom nehnuteľného majetku mesta 

v katastrálnom území Šamorín  

schválilo prenájom majetku mesta, novovytvorenej nehnuteľnosti v k.ú. 

Šamorín  geometrickým plánom č. 36780278-160/21 zo dňa 29.06.2021, a to 

pozemku registra „C“ z parc. č. 213/3 o celkovej  výmere 472m2 ako zastavaná plocha 

o veľkosti 45m2 

pre žiadateľa: 

 

- MUDr. Roman Sovík bytom Buková 2333/2, 931 01 Šamorín 
MUDr. Mimoza Trajanoska bytom Gazdovský rad 1/2, 931 01 Šamorín 
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s výškou nájmu 1,- Eur, na dobu určitú po dobu  kolaudácie stavby parkovísk a úpravy 
komunikácie. 

 

 

 

XII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého zámeru na  odpredaj  nehnuteľného majetku mesta 

v katastrálnom území Bučuháza 

A/ schválilo zámer na odpredaj majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov 

registra „C“, časť  parc. č. 68/2 o celkovej výmere 193m2 ako orná pôda v k.ú. 

Bučuháza o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu pre potreby 

oddelenia priestranstva pre autobusovú zastávku 

- parc. č. 68/5 o výmere 7m2 ako orná pôda v k.ú. Bučuháza, vedené na LV č. 870 
pre žiadateľa: 

 

- RNDr. Miroslav Nahálka a man. Renáta bytom 930 41 Kvetoslavov 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
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, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa  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.     

   

       B/ poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

na prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Bučuháza 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 platnom znení s VZN č. 11/2017. 

Termín:   do 12.11.2021 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 
 

XIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 

prerokovalo zámer na prenájom pozemku v katastrálnom území Šamorín  a 

A/ schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Šamorín, a to časti   pozemku registra „C“ parc. č. 856/11 o celkovej 

výmere 662m2 ako zastavané plochy v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

o veľkosti 108,5m2  

pre vytvorenie 8 verejných parkovacích miest prislúchajúcich k objektu fy. Agrosam 

s.r.o. pre žiadateľa : 

- Agrosam, s.r.o. so sídlom Pomlejská cesta 461/3, 931 01 Šamorín 
 

s výškou nájmu  16,50 Eur/m2/rok v súlade s VZN č. 11/2017 prílohy č. 1 ods. 2, 
ktorým sa dopĺňa VZN mesta  Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia 
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a nakladania s majetkom mesta Šamorín na dobu 10 rokov s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 
 
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, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa  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.     

   

       B/ poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

na prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín 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 platnom znení s VZN č. 11/2017. 

Termín:   do 12.11.2021 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
 

XIV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.112021 po 

prerokovaní predloženého zámeru na  prenájom nehnuteľného majetku mesta 

v katastrálnom území Šamorín 

A/ schválilo zámer na prenájom majetku mesta, a to časti nehnuteľnosti 

v k.ú. Šamorín, pozemku registra „C“ z parc. č. 2099/1 o celkovej  výmere 1710m2 ako 

zastavaná plocha o veľkosti pre vytvorenie 4 parkovacích miest pre žiadateľa: 

 

- Ing. Ján Starý a manž. Adriana a Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra  

 

- s výškou nájmu 1,- Eur na dobu určitú po dobu  kolaudácie stavby parkovísk 
- uzatvorenie „Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve“ na prenájom parkovacích 

miest pre potreby zabezpečenia stavebného povolenia na plánovanú výstavbu 
„Polyfunkčný dom – Kováčska“. 
 
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, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa  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.      

  

B/ poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta na 

prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín 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 platnom znení s VZN č. 11/2017. 

 

Termín:   do 12.11.2021 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
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XV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 

prerokovalo zámer na prenájom pozemku v katastrálnom území Šamorín  a 

A/ schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Šamorín, a to časti   pozemku registra „C“ parc. č. 1655/71 

o celkovej výmere 633m2 ako orná pôda v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

o rozlohe 40m2 pozdĺž oplotenia areálu RD a prislúchajúcich nehnuteľností pre 

žiadateľa : 

 
- Mgr. Lucia Horváthová bytom Dúhová 14, 931 01 Šamorín 

s výškou nájmu  0,30 Eur/m2/rok v súlade s VZN č. 11/2017 prílohy č. 1 ods. 2, ktorým 
sa dopĺňa VZN mesta  Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Šamorín, na dobu ............................ s trojmesačnou výpovednou 
lehotou s podmienkami, predložených v písomnej forme. 
 

- prenajatú časť pozemku z parc. č. 1655/71 nie je možné oplotiť 
- prenajatú časť pozemku je možné využívať výlučne na záhradkárske účely 
- z dôvodu výskytu kanalizačného vedenia cez záujmový pozemok výsadba stromov nie je 

povolená 
- nie je možná realizácia žiadnej stavby 
- prístup nájomcu na uvedený pozemok je zabezpečený cez pozemok parc. č. 1655/88, 1655/66 
- v prípade poruchy resp. havárie kanalizačného vedenia trpieť prístup osôb a mechanizmov pre 

účely odstránenia 
- v prípade potreby vstupu mechanizmov na pozemok po odstránenie vzniknutej poruchy nie je 

nárok na finančné odškodnenie. 
 

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, a preto je tu dôvod hodný osobitného zreteľa  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.     

   

  B/ poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 

na prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín 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 platnom znení s VZN č. 11/2017. 
 

Termín:   do 12.11.2021 

Zodpovedný:  Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 

 

XVI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 

prerokovalo  návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou 

dotknutých pozemkoch v k.ú. Šamorín 

schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci realizácie 

stavby „Distribučný káblový rozvod NN – pre napojenie stavby Polyfunkčný objekt 
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MOLAR, za účelom napojenia na vzdušnú sieť na stavbou dotknutých pozemkoch 

registra „C“: 

parc. č.   213/3 o celkovej výmere 472m2 ako zastavaná plocha podľa geometrického 

plánu diel „1“ o výmere 7m2 , 

parc. č.   394    o celkovej výmere  2617m2 ako zastavaná plocha podľa 

geometrického plánu diel „2“ o výmere 1m2,  

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. 
 

 

XVII 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní návrhu na schválenie uzatvorenia „zmluvy o zriadení vecného bremena“   

schválilo v súvislosti s realizáciou stavby  s názvom „Umývacia linka“ na 

pozemkoch registra „C“ parc. č. 55 a 56/7 v k. ú. Šamorín – „Kanalizačná prípojka“, na 

pozemkoch registra „C“ parc. č. 43/2, 43/5 50/2 a pozemku registra „E“ parc. č. 1052/3 

v  investícii Donau farm Šamorín  s.r.o. 

„Zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkov vo výlučnom 

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

pozemkov registra “C“  vedených na LV č. 870 

- parc. č.   43/2    o výmere    2555m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č.   43/5    o výmere      320m2 ako lesný pozemok 
- parc. č.   50/2    o výmere    1113m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

pozemku registra „E“ vedený na LV č. 3422, parc. č. 1052/3  o výmere 71m2 ako 

zastavané plochy a nádvoria v prospech tretej osoby, medzi povinnou osobou: 

–   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku  a 

žiadateľom, investorom: 

– Donau farm Šamorín, s.r.o., Červenej armády 78, 935 32  Kalná nad 

Hronom  

oprávnenou osobou: 

– Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  

bezodplatne, na dobu neurčitú.   
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spočívajúceho 

v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na uloženie verejnej kanalizačnej 

prípojky na pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe. 

 

 

XVIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní návrhu na schválenie uzatvorenia „zmluvy o zriadení vecného bremena“   

      schválilo v súvislosti s realizáciou stavby  s názvom „Čerpacia stanica 

a bezdotyková autoumyváreň“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3496/55 a parc. č. 

3496/53 v k. ú. Šamorín – „Kanalizačná prípojka dažďovej vody““, na pozemkoch 

registra „C“ parc. č. 972/7, 973/5 a 972/4 v  investícii Fontee s.r.o. 
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„Zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkov vo výlučnom 

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

pozemkov registra “C“  vedených na LV č. 870 

 

- parc. č.   972/7  o výmere    538m2 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č.   973/5  o výmere      30m2 ako lesný pozemok 
- parc. č.   972/4  o výmere    773m2 ako zastavané plochy a nádvoria 

 

v prospech tretej osoby:  

medzi povinnou osobou: 

– Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku 

žiadateľom, investorom 

– Fontee s.r.o., Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň  

oprávnenou osobou 

– Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  

bezodplatne, na dobu neurčitú. 
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spočívajúceho 

v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na uloženie verejnej kanalizačnej 

prípojky dažďovej vody na pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe. 

 

 

XIX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 4. novembra 

2021  po prerokovaní predloženého návrhu  

schválilo zaradenie súkromnej materskej školy s názvom QSI International 

Preschool a súkromnej školskej jedálne s názvom QSI Canteen a Caffeteria do 

siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: 

Záhradnícka 1006/2, Šamorín podľa predloženého návrhu. 

 
 
 
  XX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu 

A/ Schválilo 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

„Modernizácia mestskej knižnice v Šamoríne.; 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku; 

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 

min. 1750,03 €; 

 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov vlastného 

rozpočtu. 
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B/ Uložilo 

Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho odovzdať žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok s názvom „Modernizácia mestskej knižnice v Šamoríne“  so 

všetkými potrebnými prílohami. 

 

Termín:   do 25.11.2021 

Zodpovedný:  Dr. habil. Attila Simon PhD., riaditeľ Mestskej knižnice 

Zsigmonda Zalabaiho 

 

 
XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu 

A/ schválilo 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
s názvom „Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb a hygienických štandardov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-
2021-75, ktorej ciele sú v súlade s platným Územným plánom a Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín; 
 
2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu „Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb a hygienických štandardov“ vo výške maximálne 10.526,32€ (čo predstavuje 
5% maximálnych oprávnených výdavkov projektu) a financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.   
 B/  Uložilo  

MsKS Odovzdať žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom 
„Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
a hygienických štandardov“  so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  
 

Termín:    do 25.11.2021 
Zodpovedný:   Myrtil Nagy, riaditeľka MsKS     
 
 
 
XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po 

prerokovaní predloženého návrhu berie na vedomie  Informáciu o vykonaní IV. 

zmeny rozpočtu mesta na rok 2021 v predloženom rozsahu. 

 

XXIII. 

      Mestské zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po prerokovaní 

predloženého návrhu na schválenie prevodu práv a povinností z Nájomnej zmluvy na 

parkovacie miesta v k.ú. Šamorín a Mliečno schválilo prevod práv a povinností z NZ 

na súčasného prevádzkovateľa prímestských liniek integrovanej dopravy Bratislavy 

a uzatvorenie Nájomnej zmluvy na parkovacie miesta medzi zmluvnými stranami: 
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- Mesto Šamorín, prenajímateľ 
- ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., nájomca 

 

v súlade s podmienkami podľa návrhu zmluvy 
- na prenájom časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Šamorín CKN parc. č. 

2844/1 v k.ú. Šamorín a CKN parc. č. 448 v k.ú. Mliečno, v počte 6 ks 
parkovacích miest 

- na dobu určitú na 4 roky s trojmesačnou výpovednou lehotou 
- s výškou nájmu 100,- Eur/parkovaciu plochu/mesiac. 

 

 

 

 
 ................................     ................................ 

 Ing. Ervin Sármány               Csaba Orosz 

   prednosta MsÚ                   primátor mesta 
  

 

 

 

O v e r o v a t e l i a :  Angela Jágerová      ......................................... 

 

     Zoltán Faragó            .......................................... 

 

 

 

Návrhová komisia v zložení:  Mgr. Ilona Pirk         ........................................    

     Renáta Varga     

     Ing. arch. Tomáš Jávorka   

 


