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Zápisnica č. 29 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  10.02.2022 
 

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 19, preto je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 

Za skrutátorku bola určená Marta Mezey 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Henrieta Balheimová, János 

Méry, Tibor Duducz 

 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Edit Bauer a Ladislav Czafik 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie 

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za mandátovú komisiu boli určení: Kovács Roland, Varju Péter, Csaba 

Hideghéthy 

3. hlasovanie – za mandátovú komisiu: 

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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Program  

 

Primátor mesta navrhol, aby sa programový bod č. 20 presunul za bod č.13, 

nakoľko ide o tajné hlasovanie, a aby sa hlasy mohli zrátať počas prestávky. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

4. hlasovanie – za program rokovania so zmenou v programovom bode 
prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13  14  15  16  17  18  19 

proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
mesta Šamorín na roky 2022, 2023, 2024 
 

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál. 

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu meste Šamorín pred jeho 
schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia  §18 písm. c/ ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

5. hlasovanie – za Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 
2022-2024 

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

proti – 0 
zdržal sa – 0     
 
 

 

3.   Návrh viacročného programového rozpočtu mesta 

na r. 2022 – 2024 
 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

611/2005 Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá 

viacročný programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného 

hospodárenia. Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, 

z finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje 

krytie všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný. 

Poslanec Domsitz žiadal o doplnenie vo výdavkoch 10 upresniť - ošetrenie 

stromov na Pomlejskej ulici a na mestskom cintoríne v Šamoríne. 
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Iné návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za doplnenie návrhu vo výdavkoch  
prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 

2022 – 2024 s doplnením 
prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

4. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu 

Mesta Šamorín   

 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., správca bytových domov Hlboká cesta 2167/13,15, 

Šamorín a Hlboká cesta 2168/17,19, Šamorín eviduje viaceré sťažnosti, reklamácie 

zo strany nájomcov bytov v týchto budovách ohľadne zlého technického stavu 

striech. Z uvedeného dôvodu často dochádza  k zatekaniu do bytov a to nielen pri 

extrémne výdatných dažďoch.  

Správca sa odvoláva na štúdiu, ktorú vykonala spoločnosť NABRO, s.r.o. a ktorá 

vyhotovila aj zoznam nevyhnutných opravných prác na odstránenie porúch strešnej 

konštrukcie, tie sú nasledovné: 

• odstránenie pôvodnej plechovej veľkoformátovej krytiny (kotviace prvky 
pôvodnej krytiny sú v nevyhovujúcom stave), vrátane olemovania prestupov 
a oplechovania atík, komínov atd. 

• odstránenie pôvodného strešného latovania a podstrešnej fólie (na mnohých 
miestach zhnité latovanie spôsobené zatekaním zrážok pri kotviacich 
prvkoch krytiny, porušené a zle prevedené spoje podstrešnej fólie). 

• podľa potreby oprava a posilnenie porušených prvkov nosnej sústavy krovu 
(hlavne v úžľabiach nadmerné zatekanie spôsobilo poškodenie nosných 
trámov krovu). 

• vyhotovenie novej súvislej podstrešnej poistnej hydroizolačnej vrstvy. 
• vyhotovenie latovania pre novú strešnú krytinu. 
• olemovanie a oplechovanie prestupov cez strešnú krytinu (komíny, potrubia, 

strešné okná, atiky) 
• pokládka novej strešnej krytiny vrátane klampiarskych prác (v prípade 

potreby oprava dažďových žľabov a zvodov) 
• osadenie bleskozvodu a revízia   
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V zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o použití prostriedkov peňažných 

fondov rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo.  Ak v priebehu rozpočtového roka 

vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu 

majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd 

spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie 

sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší 

územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky 

rezervného fondu. 

Na základe predbežných cenových ponúk opravné práce sú v celkovej hodnote 

100.000,00€. 

Návrh na čerpanie rezervného fondu: 

Stav rezervného fondu k 10.02.2022  181.663,81 € 

Použitie prostriedkov rezervného fondu    100.000,00 € 

Zostatok rezervného fondu po úprave    81.663,81 € 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu       
Mesta Šamorín   

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

5. Návrh na chválenie Vstupnej správy pre 

spracovanie strategického dokumentu PHRSR 

mesta Šamorín 

 
Ing. Imrich Tóth  – uviedol predložený materiál 

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šamorín do roku 2030 (ďalej 

len Vstupná správa PHRSR MŠ) bola spracovaná v súlade s Metodikou a 

inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválenej Uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby a 

implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre 

programové obdobie po roku 2020. 

Dôvodom pre vypracovanie Vstupnej správy PHRSR MŠ je nevyhnutnosť 

spracovania PHRSR MŠ ako základného strategického rozvojového dokumentu 

mesta na obdobie do r. 2030, ktorá vychádza zo zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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9. hlasovanie – za Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie 

strategického dokumentu PHRSR mesta Šamorín 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

6.  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Šamorín č. 1/2022 o zásadách hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Šamorín 
 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

 Návrh VZN bol vypracovaný na základe návrhu finančnej komisie zo dňa 

25.10.2021. V minulosti Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne schvaľovalo zriadenie 

vecného bremena vždy bezodplatne. Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle 

mesta a na úradnej tabuli mesta dňa 13.01.2022, ku ktorému obyvatelia mesta 

mohli zaslať pripomienky do 24.01.2022. K návrhu neboli zaslané žiadne 

pripomienky. Napriek tomu prednosta úradu, žiadal o zapracovanie zmien do VZN, 

ktoré sú prílohou uznesenia. 

 Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

 Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

10. hlasovanie –   za  doplnenie VZN mesta Šamorín č. 1/2022 

o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Šamorín 

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

11. hlasovanie –   za  Návrh VZN mesta Šamorín č. 1/2022 o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín 

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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7.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022,  

ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej 

umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 

v roku 2022 

 
PaedDr. Gábor Veres  – uviedol predložený materiál. 

Návrh  už citovaného  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  je 

vypracovaný  na základe ust. §6 ods.1 a  § 11 ods. (4) písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v 

súlade s ust. § 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov,  ktorý určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Pre 

výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na rok 2022 sa 

použijú predpokladané bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a 

príslušných odvodov, odchodného, kapitálových výdavkov a prevádzkové náklady 

súvisiace s bežnou réžiou bez údržby, materiálneho a interiérového vybavenia, 

kancelárskej a výpočtovej techniky 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie – za Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa určujú podrobnosti 

financovania ZUŠ, MŠ a  školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2022 

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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8.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022,  

ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na 

plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 

v základných školách a plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
 

PaedDr. Gábor Veres  – uviedol predložený materiál 

Návrh  už citovaného  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  je 

vypracovaný  na základe ust. §6 ods.1 a  § 11 ods. (4) písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v 

súlade s ust. § 8 ods. (1)  a § 8a zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov,  ktorý určuje školský obvod základných škôl na 

plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách a spádové 

materské školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie –   Návrh  VZN č. 3/2022, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na 

plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ a plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v spádových MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

9.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 

č. 4/2022 o podmienkach prenajímania bytov vo 

vlastníctve mesta Šamorín   

 
Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta sa predkladá na prerokovanie v súlade 

s dodatočnými požiadavkami kontroly vykonanej Okresným úradom Trnava 

v období od 22. 03. 2021 do 13. 10. 2021 na Mestskom úrade Šamorín, ktorej 

predmetom boli vybrané podmienky dohodnuté v zmluve o dotácii a vybrané 

ustanovenia podľa zákona č. 443/2010Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Súčasná zmena sa týka hlavne 

zosúladenia VZN s platnou právnou legislatívou ohľadom finančnej zábezpeky 
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obsiahnutej v nájomnej zmluve medzi prenajímateľom bytov vo vlastníctve mesta 

a nájomcami. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

14. hlasovanie –  za Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 

č. 4/2022 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve 

mesta Šamorín   

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

10.  Návrh na schválenie prevodu 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. 

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  odpredaja 

novovytvoreného záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 68/2 o celkovej výmere 

184m2 ako orná pôda  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 prevodu tohto majetku menovanému žiadateľovi 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. s podmienkami 

podľa § 7 ods. 4 písm. e) o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov.   

Zámer na prevod nehnuteľného majetku bol schválený uznesením MsZ 

v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 27/2021/XII. zo dňa 04.11.2021.    

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

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

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 

Bučuháza – RNDr. Miroslav Nahálka a manž. Renáta 
prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13  14  15  16  17  18  

proti – 19 

 zdržal sa –0 

 

 

 

11.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta – poľnohospodárskej pôdy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Donau 

farm  Šamorín, s.r.o. 
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Donau farm Šamorín, s.r.o. ako dlhodobý nájomca poľnohospodárskych 

pozemkov v k.ú. Bučuháza, Kraľovianky, Mliečno, Čilistov a Šamorín vedených vo 

vlastníctve Mesta Šamorín vyplývajúc zo skutočnosti, že dňom 31.10.2021 končí 

platnosť nájomnej zmluvy č. výst-98/2009 zo dňa 02.10.2009, podaním zo dňa 

10.06.2021 požiadal o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle podmienok 

uvedených  v návrhu zmluvy. 

 Na základe uvedeného predkladáme  na schválenie prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov o celkovej užívanej výmere 803.780,23m2, z toho 

18.165m2 v k.ú. Bučuháza, 56.302,83m2 v k.ú. Kraľovianky, 81.759,50m2 v k.ú.  

Mliečno, 5.179,00m2 v k.ú. Čilistov 642.373,90m2  v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov, v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 9 písm. c) novely zákona č. 138/1991 

Zb. v platnom znení a VZN č. 2/2011 o nakladaní  s majetkom mesta, z dôvodu 

využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude aj naďalej slúžiť svojmu účelu 

poľnohospodárstvu a v neposlednom rade vytvoreniu pracovných miest 

obyvateľstvu. 

 Zámer na prenájom nehnuteľností bol schválený na zasadnutí MsZ 

v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 28/2021/VIII. zo dňa 09.12.2021. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

16. hlasovanie –  za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta – poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – Donau farm  Šamorín, s.r.o. 
prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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12. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného 

majetku v k.ú. Mliečno – Katarína Kovácsová 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Katarína Kovácsová bytom Stará cesta 54/42, 931 01 Šamorín – Mliečno ako 

výlučná vlastníčka pozemku registra „C“ parc. č. 768/3 o výmere 41m2 ako ostatná 

plocha vedená na LV č. 1030 v katastrálnom území Mliečno požiadala 

o majetkoprávne usporiadanie predmetného pozemku Mestom Šamorín. V záujme 

predchádzania zbytočným sporom a stratám, vlastník navrhuje uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na odpredaj pozemku o celkovej výmere 41m2 za kúpnu cenu vo výške 

19,50 Eur/m2. 

V súlade s uvedenou skutočnosťou predkladáme na schválenie MsZ 

v Šamoríne návrh na  odkúpenie pozemku registra „C“ parc. č. 768/3 vedený na LV 

č. 1030 o celkovej výmere 41m2 ako ostatná plocha v k.ú. Mliečno,  pre účely 

dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemkov v areáli Zberného dvora. 

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

o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení platných doplnkov 

nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu mestským 

zastupiteľstvom. 

 Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

17. hlasovanie – za Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného 

majetku v k.ú. Mliečno – Katarína Kovácsová  

prítomných – 19 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

13. Návrh na vymenovanie nového člena komisie  

sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ 
 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. 
Na základe skutočnosti, že Mgr. Ladislav Sipos, PhD. sa písomne vzdal 

členstva v komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ,  navrhujeme doplniť 

komisiu o nového člena, a to Ing. Annamáriu Lakatos, trvale bytom Šamorín, ktorú 

komisia nominovala na svojom zasadnutí 02.02.2022 na základe jej dosiahnutého 

vzdelania a pracovných skúseností. Mandátová komisia rozdala hlasovacie lístky, 

po hlasovaní sa pozbierali a mandátová komisia spočítala hlasy. 

Poslanec Péter Varju skonštatoval, že za nového člena bola jednohlasne 

zvolená Ing. Annamária Lakatos. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

18. hlasovanie – za zvolenie Ing. Annamárie Lakatos za nového člena  

prítomných – 19 

za – 1   2   3   4   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 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Milan Hrančo, 

Mária Kálmánová 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Milan Hrančo bytom Pomlejská 60, 931 01 Šamorín a Mária Kálmánová bytom 

Šamorínska ulica 42/18, 931 01 Šamorín ako podieloví spoluvlastníci v rovnakom 
podiele ½-iny nehnuteľností, pozemku registra „C“ parc. č. 3329/1 o celkovej 
výmere 235m2 ako zastavaná plocha a RD so s. č. 4 v katastrálnom území Šamorín 
vedených na LV č. 1734, podaním zo dňa 30.11.2021 požiadali o odkúpenie 
novovytvoreného priľahlého pozemku registra „C“ parc. č. 3333/3 o celkovej výmere 
56m2 ako zastavaná plocha do podielového spoluvlastníctva v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele ½-iny, pre účely zabezpečenia prístupu 
k nehnuteľnostiam vedených vo vlastníctve žiadateľov. 

 Komisia výstavby a ÚS na svojom zasadnutí po posúdení žiadosti odporučila 

odpredaj záujmového pozemku s podmienkou schválenia prevodu v prospech 

žiadateľov v rovnakom spoluvlastníckom podiele.   

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

novovytvoreného pozemku geometrickým plánom, a to parc. č. 3333/3 o výmere 

56m2 vedený 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. 

19. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Šamorín – Milan Hrančo, Mária Kálmánová   

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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15.  Návrh na schválenie zámeru na prevod 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Mliečno – Marcel 

Schmidt, Iveta Zvardoňová  
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
    Marcel Schmidt bytom Pod záhradami 2344/74, 931 01 Šamorín ako vlastník 

pozemkov registra „C“ parc. č. 260/1 a 260/4 v k.ú. Mliečno a Iveta Zvardoňová 

bytom Dunajská 37, 931 01 Šamorín ako vlastníčka pozemkov registra „C“ parc. č. 

262/1 a 262/2 v k.ú. Mliečno, podaním zo dňa 05.01.2022 požiadali o odkúpenie 

nehnuteľností -  pozemkov registra „C“ parc. č. 261/1 o výmere 166m2 ako záhrada 

a 261/2 o výmere 15m2 ako záhrada v k.ú. Mliečno, ktoré sú situované v tesnom 

susedstve žiadateľov, do podielového spoluvlastníctva v rovnakom 

spoluvlastníckom podiele ½-ici žiadateľov, s využitím na záhradkárske z dôvodu, že 

uvedené nehnuteľnosti sú dlhodobo nevyužívané a zanedbané. 

Komisia výstavby a ÚS na svojom zasadnutí po posúdení žiadosti odporučila 

odpredaj záujmových pozemkov s podmienkou schválenia prevodu v prospech 

žiadateľov v rovnakom spoluvlastníckom podiele.   

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

pozemkov registra „C“ parc. č. 261/1 o výmere 166m2 ako záhrada a parc. č. 261/2 

o výmere 15m2 ako záhrada na základe odporučení príslušných odborných komisií 

pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia prebytočného majetku mesta a to 

pozemku v tejto dobe nikým nevyužívaným a zanedbaným,  čo je dôvodom hodným 

osobitného zreteľa na schválenie zámeru na prevod tohto majetku menovaným 

žiadateľom 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. 

20. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k.ú. Mliečno – Marcel Schmidt, Iveta Zvardoňová 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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16.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – AREA Šamorín, s.r.o.  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Mesto Šamorín ako výlučný vlastník nehnuteľností - nebytových priestorov, 

uzatvorilo „Zmluvu o nájme nehnuteľností v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho 

zákonníka s nájomcom AREA Šamorín s.r.o. dňom 03.06.2005, ktorá bola 

aktualizovaná a doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 26.04.2011 na základe schválenia 

MsZ v Šamoríne, v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 4/2011/XIV. zo dňa 

20.04.2011.  

Z dôvodu potreby úpravy niektorých ustanovení pôvodnej zmluvy 

a zosúladenia názvov jednotlivých nehnuteľností, ktoré tvoria predmet nájmu 

s informáciami z katastra nehnuteľností, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení 

novej zmluvy, ktorá  nahradí pôvodnú zmluvu. 

 Na základe uvedeného mesto ako prenajímateľ predkladá zámer na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 16 nájom 

majetku VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

21. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa – AREA Šamorín, s.r.o.  

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 
17.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 

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

Šamorín – Ing. Nikoleta Brunová a spol. 
 

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 
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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. 

Stavebníci Ing. Nikoleta Brunová a spol.  ako vlastníci objektov garáží 

v Mestskom Majeri podaním zo dňa 03.12.2021, žiadajú o odsúhlasenie o zriadenia 

vecného bremena pre účely realizácie uloženia NN prípojky na pozemku registra 

„C“ parc. č. 2274/1 vo vlastníctve Mesta Šamorín v súlade so schválenou 

dokumentáciou  na realizáciu stavby „Garáže č. p. 2274/19,20,33 -    NN prípojka“. 

Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia: 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na časť  nehnuteľnosti vo výlučnom 

vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na pozemok 

registra “C“, parc. č.   2274/1 o celkovej výmere 42196 m2 ako ostatná plocha, 

vedený 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. 

22. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o  zriadení 
vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Ing. 

Nikoleta Brunová a spol. 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 
18.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 

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

Mliečno – Vladimíra Horváthová  
 

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. 

Vladimíra Horváthová bytom Bratislavská 90, 931 01 Šamorín ako investorka 

stavby „Záhradné centrum v Mliečne na pozemku registra „C“ parc. č. 903/45, žiada 

o odsúhlasenie trasy elektrického vedenia a o odsúhlasenie uzatvorenia zmluvy 
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o zriadení vecného bremena pre účely realizácie projektu Elektroinštalácia v súlade 

so schválenou dokumentáciou objektu SO 01 – 1 kV elektrická prípojka   v  k. ú. 

Mliečno na stavbou dotknutých pozemkoch registra „C“: 

parc. č. 214/1    o celkovej výmere 2467m2 ako orná pôda 

parc. č.   57/14  o celkovej výmere   377m2 ako zastavaná plocha 

parc. č.   57/10  o celkovej výmere 6964m2 ako zastavaná plocha 

vedené na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín.    

Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia: 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na stavbou dotknuté časti  nehnuteľnosti vo 

výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Mliečno v rozsahu po 

vyhotovení geometrického plánu 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. 

23. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o  zriadení 
vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Mliečno – 
Vladimíra Horváthová  

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 
19.  Návrh na schválenie uzatvorenia 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na

 pozemok v k. ú. Bučuháza – MNM tech 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. 

  Fy. MNM tech s.r.o. so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra v zastúpení konateľom 

Martinom Brečan opätovne podaním zo dňa 17.01.2022 v súvislosti so 

zabezpečením realizácie stavby „IBV Bučuháza – Rodinné domy a infraštruktúra, 

stavebný objekt - prístupová komunikácia“ v katastrálnom území Bučuháza požiadal 
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o možnosť uzatvorenia „ Zmluvy o zriadení vecného bremena“  pre účely 

zabezpečenia stavebného povolenia realizácie výstavby komunikácie. 

Na základe predloženého situačného plánu pre účely uzatvorenia „zmluvy“ na 

stavbou dotknutú nehnuteľnosť registra „C“ parc. č. 80 o celkovej výmere 4586m2 

ako zastavaná plocha vedenú na LV č. 870, predkladáme  návrh na schválenie 

uzatvorenia: 

- „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosť vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Bučuháza, medzi 

povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom stavbou dotknutého 
pozemku a  
oprávnenou osobou – MNM tech s.r.o., Mostná 13, 949 10 Nitra 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

24. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. 

ú. Bučuháza – MNM tech s.r.o. 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 
20.  Informácia – Príkaz primátora č. 15/2021 na 

vykonanie VI. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021  
 

Csaba Orosz – 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 VI. zmeny 

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

Zmena bola zverejnená 29.12.2021 na webovej stránke mesta aj na 

informačnej tabuli mesta. 
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Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

25. hlasovanie – za Informácia – Príkaz primátora č. 15/2021 na 

vykonanie VI. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021  

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 
 

21. Interpelácie poslancov 
 
 
22. Podnety občanov 
 
  Ladislav Szamos, občan Šamorína, spomínal na časy keď bol 

predsedom národného výboru, keď sa postavil nový  kultúrny dom (1981), neskôr 
nová knižnica (1987) a postavila sa aj nová poliklinika. Vedeniu mesta Šamorín 
zazlieva, že na kultúrnom dome chýba nápis, že ide Mestské kultúrne stredisko, 
a bol by rád keby v tejto veci došlo k náprave. 

   
 

23. Rôzne 
 
 

24.     Záver 
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 

mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

primátor mesta 

           Csaba Orosz 

          

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


