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Zápisnica č. 27 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  04.11.2021 
 

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 a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich 

poslancov je prítomných 18. Ospravedlnil sa poslanec Roland Kovács. Pri takomto 

počte je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 

Za skrutátorku bola určená Annamária Lakatos 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ilona Pirk, Renáta Varga, Tomáš 

Jávorka 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 18 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11  12  13  14  15  16   18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Zoltán Faragó, Angela Jágerová 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie 

prítomných – 18 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   18   

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   9  10  11  12  13  14  15  16   18  

proti – 0 
zdržal sa – 0 
Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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2. Správa o kontrole plnenia uznesení 

 
Csaba Orosz  uviedol predložený materiál. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

4. hlasovanie – za Správu o kontrole plnenia uznesení 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   18  
proti – 0 
zdržal sa – 0     

                

 
     

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2021 

 
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. 

 

5. hlasovanie – za Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2021 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

4.   Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne  

 
Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

Na základe výsledkov plnenia rozpočtu k 30.09.2021 a v zmysle ustanovenia 

§ 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktuálne 

uvoľnenie, resp. použitie 5 %-nej rezervy bežných výdavkov rozpočtu mesta na 

zabezpečenie základných úloh a plynulého chodu mesta, ktorá bola vytvorená na 

dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne  

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

5. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta 
(služobné motorové vozidlo) 
 

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

Služobné motorové vozidlo mestskej polície DS538GI dňa 18.07.2021 počas 3. 

stupni povodňovej aktivity pri výkone služby zostalo nepojazdné v kaluži vody. 

Obhliadkou technického stavu vozidla zo strany poisťovne bola potvrdená 

skutočnosť, že predpokladané náklady na opravu auta prevyšujú 90% všeobecnej 

hodnoty vozidla. Škodu na vozidle poisťovňa likvidovala ako totálnu škodu. 

Hodnota použiteľných zvyškov motorového vozidla bola stanovená trhovou cenou 

a vyčíslená v výške 5.559,00€.  

Likvidácia vozidla bola realizovaná na návrh poisťovne predajom prostredníctvom 

spoločnosti Global Services TV, a.s. za cenu stanovenú poisťovňou. 

Na základe VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Šamorín §4 odsek 3 písmeno m) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

nakladanie s majetkovými právami mesta nad hodnotu 3.500,- €. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta (služobné 
motorové vozidlo) 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

6. Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 9/2021, 
ktorým sa mení VZN mesta Šamorín č. 8/2019 o 
prevádzkovaní hazardných hier na území mesta 
Šamorín 

 
Mgr. Henrieta Balheimová  – uviedla predložený materiál 

Účelom navrhovaného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká 

vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a vytvoriť podmienky na ochranu 

verejného poriadku. Podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  podľa § 79 ods. 6 v nadväznosti na § 15 ods. 5 

a ods. 16 zákona o hazardných hrách, a to uplatnením podmienok, že herňa 
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nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od zákonom 

stanovených zariadení (školy, školské zariadenia, a pod.), resp. od inej herne. 

Prevádzkovateľom, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN 

sa toto VZN nevzťahuje do skončenia platnosti ich licencií (platnosť licencií je 2 

resp. 5 rokov.) V nasledujúcom období by sa príjmy z hazardných hier výrazne 

znížiť nemali, bude to závisieť od dátumu skončenia platnosti licencií, ako aj 

prispôsobení sa prevádzkovateľov hazardných hier na nové podmienky stanovené 

zákonom. 

 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 9/2021, ktorým 
sa mení VZN mesta Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní 
hazardných hier na území mesta Šamorín 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

7.  Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 10/2021, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 
na území mesta Šamorín 

 
Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál. 

Potreba prijatia nového VZN reflektuje na legislatívne zmeny, ktoré priniesla 

novela zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 

Z.z. s účinnosťou od 01.01.2020, s prechodnými ustanoveniami a aktualizovaným 

Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Šamorín, predložený 

prevádzkovateľom pohrebísk – AREA Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská č. 

88,  931 01 Šamorín. 

Poslanec Jozef Nagy mal  pripomienku, že niektoré hrobové sú oslobodené od 

platenia za hrobové miesta, nakoľko už nemajú pozostalých. Tieto hrobové miesta 

je potrebné označiť a určiť správcu, kto sa bude o ne starať. 

Preto mal návrh na doplnenie  VZN mesta Šamorín č. 10/2021, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Šamorín nasledovne: 

Čl. 5 ods. 2. písm. e) sa posledná veta doplní nasledovne: ...zverejniť na mieste 

obvyklom na pohrebisku a na webovej stránke mesta.  

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. 

 

9. hlasovanie –   za doplnenie návrhu VZN 10/2021 
prítomných – 18 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11  12  13  14  15  16  17  18   
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proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

10. hlasovanie –   za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 10/2021, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na 
území mesta Šamorín 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

8. Návrh na schválenie prevodu nájomného práva – 
záhrada na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín  (Helena 
Romančíková) 

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál. 

Mgr. Elena Kolibecká  ako nájomca - pozemku registra „C“ parc. č. 1039 o výmere 

372m2 na Pomlejskej ulici v katastrálnom území Šamorín ako dlhodobá užívateľka 

záhrady  podaním zo dňa 19.08.2021 požiadala vzhľadom na svoj vek a 

pretrvávajúcich zdravotných problémov o schválenie prevodu nájomného práva 

k nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1039 ako záhrada v katastrálnom 

území Šamorín,  na Helenu Romančíkovú bytom Bratislavská 64/76, 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. 

Záujmový pozemok registra „C“ parc. č. 1039 po celé obdobie  platnosti 

„zmluvy o nájme“ bol udržiavaný a využívaný 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 pozemku z pôvodného 

užívateľa – nájomcu Mgr. Eleny Kolibeckej bytom Veterná 491/12, 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. 

Zámer na prevod nájomného práva k pozemku bol schválený na zasadnutí 

MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 25/2021/XV. zo dňa 

16.09.2021.  
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Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

11. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nájomného práva – záhrada 
na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín  (Helena Romančíková) 

 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

9.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností – záhrad 
na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín 

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

Mesto Šamorín ako vlastník a prenajímateľ pozemkov – záhrad na 

Pomlejskej ulici v Šamoríne predkladá zámer na opakované uzatvorenie nájomných 

zmlúv k prenajímaným pozemkom s prednostným právom terajšieho nájomcu 

jednotlivých pozemkov, z dôvodu ukončenia platnosti nájomných zmlúv dňom 

31.12.2021.     

Mesto ako vlastník záujmových nehnuteľností z dôvodu zmien a doplnkov 
zákona č. 138/1991 o majetku obcí  pri prenechávaní majetku do nájmu, ktoré 
dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný 
majetok) postupuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona písm. c  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a v súlade so 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. 

Zámer na prenájom nehnuteľností v .ú. Šamorín bol schválený na zasadnutí 
MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 25/2021/XV. zo dňa 
16.09.2021.  
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie –   Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností – záhrad na 
Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín  

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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10.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín 
(MUDr. Roman Sovík) 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
MUDr. Roman Sovík  bytom Buková 2333/2, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 

23.06.2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie stavby „Polyfunkčný objekt 

MOLAR, stavebný objekt SO-04 Úprava komunikácie a parkovacie miesta“ 

v katastrálnom území Šamorín, požiadal pre účely zabezpečenia stavebného 

povolenia a výstavby parkovísk a úpravy komunikácie o možnosť uzatvorenia 

nájomnej zmluvy na stavbou dotknutý pozemok  v súlade s platným ÚP mesta 

a právnymi predpismi. 

Na základe predloženého geometrického plánu č. 36780278-160/21 zo dňa 

29.06.2021 na oddelenie pozemku vedeného vo vlastníctve mesta pre účely 

uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorenú stavbou dotknutú nehnuteľnosť 

registra „C“ parc. č. 213/3 o výmere 45m2 ako zastavaná plocha vedenú na LV č. 

870, predkladáme zámer na schválenie uzatvorenia zmluvy na prenájom 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 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. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie –  za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (MUDr. Roman 
Sovík) 

 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

11.  Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
v k. ú. Bučuháza (RNDr. Miroslav Nahálka a manž. 
Renáta) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
RNDr. Miroslav Nahálka a manž. Renáta bytom Kvetoslavov č. 71  podaním 

zo dňa 26.03.2021 ako vlastníci nehnuteľnosti RD na pozemku registra „C“ parc. č. 
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69/1 požiadali o odkúpenie susedných priľahlých pozemkov parc. č. 68/2 a 68/5 

v k.ú. Bučuháza. 

Komisia výstavby a ÚS na svojom zasadnutí po posúdení žiadosti odporučila 

odpredaj záujmových pozemkov s podmienkou odčlenenia nehnuteľnosti 

geometrickým plánom pre účely zachovania verejnej autobusovej zastávky obce.   

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na odpredaj časti 

záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 68/2 o celkovej výmere193m2 ako orná 

pôda o veľkosti určenej po vyhotovení geometrického plánu  a parc. č. 68/5 

o výmere 7m2 ako orná pôda vedené na LV č. 870 na základe odporučení 

príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia 

prebytočného majetku mesta ako novovytvorené priestranstvo v tejto dobe nikým 

nevyužívané a zanedbané,  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. 

14. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k. 
ú. Bučuháza (RNDr. Miroslav Nahálka a manž. Renáta) 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa –0 

 

 

 

12.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Agrosam s. r. o.) 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Agrosam s.r.o. so sídlom Pomlejská cesta 3, 931 01 Šamorín v zastúpení 

Andrássy s.r.o. podaním zo dňa 17.08.2021 požiadal o prenájom časti pozemku 

registra „C“ parc. č . 856/11 o celkovej výmere 662m2 ako zastavaná plocha 

v katastrálnom území Šamorín, o veľkosti 108,5m2, pre účely vytvorenia 8 

parkovacích miest pre plánovanú stavbu predajne fy. Agrosam na pozemkoch parc. 

č. 950/4,/9 a 1253/1. 

Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a po doplnení podania 

o projekt dopravného riešenia a posudok z hľadiska požiarnej bezpečnosti 

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. 
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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. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

15. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. 
Šamorín (Agrosam s. r. o.) 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

13.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Ján Starý 
a manž. Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. 
Slavomíra)  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

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

spoluinvestormi stavby pod názvom „Polyfunkčný dom, Kováčska ul. 4“ na  

pozemku registra „C“ parc. č. 1407 o celkovej výmere 305m2 vedený na LV č. 377 

v katastrálnom území Šamorín na Kováčskej ulici.  

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 časti pozemku  registra „C“ parc. č. 2099/1 ako 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1710m2  vedený na LV č. 870 vo 

vlastníctve Mesta Šamorín. 

V zmysle uvedeného predkladáme zámer na schválenie uzatvorenia zmluvy na 

prenájom 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 prenájmu tohto majetku menovanému 

žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
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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.     

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

16. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. 
Šamorín (Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav 
Nôška a manž. Slavomíra)  

 
prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

14.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Mgr. Lucia 
Horváthová) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Mgr. Lucia Horváthová bytom Dúhová 14, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 

06.10.2021 požiadala o prenájom časti pozemku registra „C“ parc.č. 1655/71 

o celkovej výmere 633m2 ako orná pôda v katastrálnom území Šamorín, o veľkosti 

40m2 v časti situovanej v tesnom susedstve oploteného areálu RD a nehnuteľností 

parc .č. 1655/88, 1655/66, 1655/67 a 1655/99 vo vlastníctve žiadateľa, za účelom 

zveľadenia a udržiavania nevyužívaného záujmového pozemku.  

Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a odporučila uzatvorenie 

zmluvy na prenájom pozemku 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. 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

17. hlasovanie –  za  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. 
Šamorín (Mgr. Lucia Horváthová) 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

15.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (MUDr. 
Roman Sovík) 

 
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. 

Stavebník MUDr. Roman Sovík bytom Buková 2, 931 01 Šamorín v zastúpení 

Andrássy s.r.o. podaním zo dňa 08.10.2021, žiadajú o odsúhlasenie trasy 

elektrického vedenia a o odsúhlasenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného 

bremena pre účely realizácie projektu Distribučný káblový rozvod NN v súlade so 

schválenou dokumentáciou  „Polyfunkčný objekt - MOLAR  v k.ú. Šamorín na 

Vinohradníckej ulici, na stavbou dotknutých pozemkoch – v bodoch napojenia na 

vzdušnú sieť na pozemkoch registra „C“ – parc. č. 213/3 a 394 vo vlastníctve Mesta 

Šamorín.    

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.   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 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. 

18. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (MUDr. 
Roman Sovík) 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

16.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (Donau 
farm Šamorín, 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. 

          V súvislosti s realizáciou stavby  s názvom „Umývacia linka“ na pozemkoch 

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

a napojenie na kanalizáciu““, 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., 

predkladáme na schválenie – návrh na uzatvorenie: 

„Zmluvy 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 zastavané plochy a nádvoria 
- 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 

žiadateľom, investorom – Donau farm Šamorín, s.r.o., Červenej armády 178, 935 

32 Kalná nad  Hronom  

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 verejnej kanalizačnej prípojky na pozemkoch vyznačených 

v informatívnej mape v prílohe. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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19. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (Donau 
farm Šamorín, s. r. o.) 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa –0 

 

 

 

17.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín 
(Fontee 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. 

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., predkladáme na schválenie 

– návrh na uzatvorenie: 

„Zmluvy 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   

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť realizáciu výkopových 

prác uloženie verejnej kanalizačnej prípojky dažďovej vody na pozemkoch 

vyznačených v informatívnej mape v prílohe. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

20. hlasovanie –  za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (Fontee s. 
r. o.) 

prítomných – 18 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

18. Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín na 
zaraďovanie súkromnej materskej školy a súkromného 
školského zariadenia do siete škôl a školských 
zariadení na území mesta Šamorín  

 
  Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade §16, ods. (1), písmeno l)  zákona 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého 

mesto dáva súhlas k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení pre 

zriaďovateľov podľa § 19 ods. (2), písm.  e) (právnická alebo fyzická osoba), ak ide 

o materské školy a školské zariadenia na základe žiadosti.  

Dňa 8. septembra 2021 požiadala Mesto Šamorín Medzinárodná škola kvality 

(Quality Schools International) so sídlom Záhradnícka 2, Šamorín o udelenie 

súhlasu so zaradením súkromnej materskej školy a dňa 5. októbra 2021 o udelenie 

súhlasu so zaradením súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských 

zariadení. Zriaďovateľom súkromnej materskej školy s názvom QSI International 

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

Medzinárodná škola kvality, ktorá je v súčasnosti zriaďovateľom Súkromnej 

spojenej školy Quality Schools International. Výchovným jazykom bude anglický 

jazyk. Súkromná materská škola bude mať 3 triedy s maximálnym počtom detí 35. 

Súkromná školská jedáleň predpokladá maximálne 250 stravníkov. Sídlo súkromnej 

materskej školy s názvom QSI International Preschool a súkromnej školskej jedálne 

s názvom QSI Canteen má byť Záhrradnícka 2, Šamorín. 

Na základe už uvedeného odporúčame predmetnej žiadosti vyhovieť.   

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

21. hlasovanie –  za Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín na 
zaraďovanie súkromnej materskej školy a súkromného 
školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení 
na území mesta Šamorín  

prítomných – 18 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8    9   10   11  12  13  14  15  16  17  18 
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proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

19. Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia 
mestskej knižnice v Šamoríne“ vrátane jeho 
spolufinancovania 
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

         Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oprávnená aktivita výzvy je investícia 

do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia 

kultúrnych inštitúcií, minimálna výška príspevku je 30 000 eur a maximálna je 

200 000,- eur, pričom spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa musí byť minimálne 

5 % z celkových oprávnených výdavkov.     

V Šamoríne od roku 1880 funguje mestská knižnica, ktorá z roku na rok sa 

rozširuje a sa zapája do spoločných projektov na získanie skúsenosti zo zahraničia. 

V súčasnosti mestské ako aj obecné knižnice nemajú jednoduchú úlohu, mnohé 

knižnice bojujú doslova o svoju existenciu, a v budúcnosti svoje poslanie budú 

vedieť splniť len pomocou modernizácie a digitalizácie. Súčasné knižnice už dávno 

nie sú iba miestom vypožičiavania kníh. A predpokladá sa, že v budúcnosti budú 

mať veľmi dôležité poslanie a oveľa širší okruh pôsobnosti. Tak ako sa mení doba, 

mení sa aj poslanie knižníc. V minulosti boli miestom, kde sa dali požičať knihy 

alebo v priestoroch študovne poskytovali možnosti na štúdium. V súčasnosti majú 

knižnice množstvo ďalších úloh. Hlavným cieľom nášho projektu je modernizácia a 

digitalizácia mestskej knižnice. Na dosiahnutie daného cieľa plánujeme v rámci 

projektových aktivít nákup informačnej techniky a vybavenia. Merateľným 

ukazovateľom je podpora jednej mestskej knižnice a jeho celková modernizácia v 

oblasti informačnej a digitálnej techniky. 

Digitalizáciou knižnice chceme poskytnuté služby rozšíriť o služby zamerané 

na budúcnosť, vďaka ktorým sa rozširuje okruh našich používateľov a posilňuje sa 

aj ich pripútanosť ku knižnici. Našim hlavným cieľom je vychovávať mladých ľudí 

ako čitateľov, pričom oslovenie tejto vekovej kategórie je najťažšie.  Pomocou 

nových počítačových zostáv vytvoríme priestor s technickým vybavením 

adekvátnym 21. storočia na zabezpečenie individuálneho alebo skupinového, 

príležitostného ako aj celoživotného vzdelávania. 

Laptopy budú slúžiť interným zamestnancom knižnice, pomocou nich budú vedieť 

bezproblémovo zabezpečiť svoju činnosť v modernizovanej knižnici, inventarizáciu, 

aktualizáciu internetovej stránky. Pomocou kamery a fotoaparátu ako aj pomocou 

ozvučovacieho zariadenia budeme zabezpečovať propagáciu knižnice na internete, 

nahrávať organizované podujatia a vysielať ich naživo. Pandemická situácia nás 

priviedla k tomu, aby sme udalosti vysielali naživo a potom ich uverejňovali na 

sociálnych sieťach. To si vyžaduje správnu techniku. Kúpou čítačky elektronických 

kníh by sme ukázali modernú, čitateľsky príjemnú knižnicu, kde sa tieto dve formy 
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čítania chodia vedľa seba. Chceme poskytnúť elektronické čítačky pre tých, ktorých 

finančná situácia si nemôže dovoliť kúpiť vlastné zariadenie. Na prístup ku knihám 

existuje spoločný portál, čitateľ musí zaplatiť iba ročný členský preukaz. Pomocou 

tlačiarní a kopírky budeme vedieť svojpomocne tlačiť letáky, propagačné materiály, 

plagáty a pripravovať marketing pre knižnicu. 

Digitálny totem bude umiestnený v predsieni knižnice, kde sa návštevník pred 

vstupom môže informovať o službách, udalostiach a knihách našej knižnice a na 

tejto obrazovke môžete byť informovaní o historických, kultúrnych a turistických 

hodnotách mesta. 

Celkové výdavky na nákup technologického vybavenie  v rámci projektu, 
v zmysle cenových ponúk je vo výške 35 000,63 Eur, z toho požadovaná suma 
z dotácie je vo výške 33 250,60  eur a vlastné finančné prostriedky vo výške 
1750,03 eur. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

22. hlasovanie –  za Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia 
mestskej knižnice v Šamoríne“ vrátane jeho 
spolufinancovania 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 
20. Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia 

a rozvoj MsKS v Šamoríne, zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb a hygienických štandardov“ 
vrátane jeho spolufinancovania 

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

         Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oprávnená aktivita výzvy je investícia 

do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia 

kultúrnych inštitúcií, minimálna výška príspevku je 30 000 eur a maximálna je 

200 000,- eur, pričom spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa musí byť minimálne 

5 % z celkových oprávnených výdavkov.     

MsKS v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 plánuje predložiť žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok na projekt „Modernizácia a rozvoj MsKS 

v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov“. 

Hlavným cieľom projektu je modernizácia MsKS pomocou nasledovných  aktivít: 

  Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na bezbariérovú  

  Rekonštrukcia foyeru v suteréne  

  Rekonštrukcia podlahy v nácvičnej sále  

  Nákup skladacích banketových stolov  
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  Nákup a inštalácia dverí divadelnej sály (3ks) a bábkovej sály (1ks)  

  Nákup nábytku do foyeru (sedenie v kaviarni a na chodbe)  

  Nákup ozvučovacej techniky  

  Nákup svetelnej techniky do divadelnej a bábkovej sály  

  Výroba divadelných opôn  

  Nákup germicídnych žiaričov (2ks veľkokapacitných, 2ks menších)  

  Nákup dezinfekčných stojanov (4ks) 

Maximálne je možné požiadať o dotáciu vo výške 200 000 eur, čo 

predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov pričom 5% , vo výške 

10 526,32 eur musí byť zabezpečené žiadateľom.  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

23. hlasovanie –  za Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia 
mestskej knižnice v Šamoríne“ vrátane jeho 
spolufinancovania 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

21. Interpelácie poslancov 
 
22. Podnety občanov 
 
 Do bodu podnety občanov požiadal o slovo pán Ivan Ruman, ktorý mal 
otázku ohľadne bočnej brány cintorína, ktorý je denne otvorený iba niekoľko hodín. 
Podľa jeho slov, by bolo dobré pre obyvateľov mať otvorené oba vchody rovnaký 
otvárací čas. 
 Poslanec Jozef Nagy, ako konateľ spol. AREA Šamorín s.r.o, ktorý je 
prevádzkovateľom cintorína odpovedal, že v období keď bol cintorín otvorený 
z oboch strán, nebola taká možnosť kontroly, bolo viac krádeží a dokonca sa 
cintorín používal aj ako skrátenie cesty pre školákov, ktorý sa nesprávali v týchto 
priestoroch dôstojne. Vtedy boli veľké ohlasy na uzatvorenie bočného vchodu.  
 Druhou otázkou pána Rumana, ktorý je školiteľ v autoškole, či bolo správne 
rozhodnutie určiť bočné ulice smerom na Pomlejskú cestu, Zónou 30. Podľa jeho 
slov je veľmi veľa obmedzení v meste a žiada zastupiteľov mesta, hlavne členov 
dopravnej komisie, aby premysleli ešte raz uloženie tohto dopravného značenia. 
 Do tretice poznamenal, že by sa mali opraviť vozovky na Rybárskej ulici, 
ktorá je v katastrofálnom stave. 

Poslanec Tomáš Jávorka, ako aj primátor mesta prisľúbili, že týmto otázkam 
budú venovať na komisii dopravy. 
Ing. Ladislav Tóth, vedúci referátu dopravy na MsÚ povedal, že rekonštrukcia 
Rybárskej ulice, je naplánovaná na budúci rok podľa rozpočtu mesta Šamorín.  
Ďalšie otázky zo strany občanov neodzneli a primátor pristúpil k ďalšiemu 
programovému bodu.  
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23.   Rôzne 

23.1 Príkaz primátora č. 13/2021na vykonanie IV. zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2021 

 
Csaba Orosz primátor mesta uviedol predložený materiál.  

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a uznesenie pléna MsZ v Šamoríne č.7/2007/VIII. zo dňa 

25.10.2007.  

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa 25.10.2007  

prerokovalo „Návrh  na schválenie rozsahu zmeny rozpočtu vykonané primátorom 

mesta Šamorín“, a to zmenu § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. a 

poverilo primátora mesta, aby v prípade potreby vykonal zmenu rozpočtu v rozsahu 

- 3 % z aktuálneho, MsZ schváleného bežného rozpočtu - 8 % z aktuálneho, MsZ 

schváleného kapitálového rozpočtu s podmienkou, že sa zachová vyrovnanosť 

príjmov a výdavkov bežného aj kapitálového rozpočtu, uložilo primátorovi mesta 

(resp. v neprítomnosti primátora mesta zástupcovi primátora mesta) na najbližšom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva podať písomnú  informáciu o vykonaných 

zmenách. 

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 

rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia III. zmeny 

rozpočtu na rok 2021 na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín. 

Zmena bola zverejnená 03.11.2021 na webovej stránke mesta aj na informačnej 

tabuli mesta. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

24. hlasovanie – za Návrh na udelenie ceny primátora mesta 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

23.2 Návrh na schválenie  prevodu práv a povinností z 

NZ k pozemkom v k.ú. Šamorín a Mliečno – 

ARRIVA Mobility, s.r.o. 

 
Csaba Orosz primátor mesta uviedol predložený materiál.  

Mesto Šamorín ako výlučný vlastník nehnuteľností, prenajímateľ  – pozemkov 

registra „C“ parc. č. 2844/1 o celkovej výmere 6424m2 ako zastavaná plocha 

a nádvorie v k.ú Šamorín a parc. č. 448 o celkovej výmere 230m2 ako zastavaná 

plocha a nádvorie v k.ú. Mliečno dňa 31.03.2020 uzatvorilo „Zmluvu o nájme 

parkovacích miest“ s nájomcom Slovak Lines, a.s. so sídlom Bottova 7, 811 09 

Bratislava, na prenájom časti uvedených nehnuteľností – parkovacích miest v počte 
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6ks pre účely parkovania autobusov a s tým spojených činností, na dobu určitú 4 

roky, v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o nájme, s výškou nájmu 100,- 

Eur/za parkovacie miesto/mesiac. 
Nakoľko z dôvodu zmeny prevádzkovateľa prímestských liniek integrovanej 

dopravy Bratislavy Slovak Lines, na ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. dňom 

28.09.2021 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená „Dohoda 

o ukončení Zmluvy o nájme parkovacích  miest, predkladáme Vám návrh na 

schválenie prevodu práv a povinností z pôvodnej nájomnej zmluvy a nájomcu na 

súčasného prevádzkovateľa ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.  

 

25. hlasovanie – za Návrh na schválenie  prevodu práv a povinností z 
NZ k pozemkom v k.ú. Šamorín a Mliečno – ARRIVA 
Mobility, s.r.o. 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 
22.   Záver 
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, 

primátor mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

primátor mesta 

           Csaba Orosz 

          

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


