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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 30/2022 

               Uznesenia prijaté dňa 14.04.2022 

 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom  zasadnutí dňa 14.04.2022 zvolilo: 
 
- návrhovú komisiu v zložení:  Ilona Pirk, Angela Jágerová a  

Péter  Varju 
 

- overovateľov zápisnice:   Jozef Nagy a Márton Domsitz 
 
 
- mandátová komisia:  Ľudovít Ürge, Tomáš Jávorka 

János Méry 
 
 
 

II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín 

a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2021, ktoré schválilo 

v predloženom rozsahu. 

 
 

 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého materiálu 

A/ Konštatuje čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu 

finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021 pri dodržaní 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a zásad o hospodárení a 

nakladaní s majetkom mesta Šamorín. 

B/ Schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu 

1/ Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2021, a to:  

- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO 

- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu 

spolu vo výške  -547.217,41 € 

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi 

rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +502.207,01 €, ktoré 

finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených 

rozpočtových organizácii). 

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2021 

- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a 

výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a mestom 

riadených RO vo výške -619.974,42 € strata - podľa príloh (sumárna 

Súvaha, sumárna Výkaz ziskov a strát) 
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- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO  33.069.943,07 € 

z toho krytý vlastným imaním vo výške    17.692.003,56 € 

záväzky vo výške       9.481.966,88 € 

časové rozlíšenie       5.895.972,63 € 

 

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi 
príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového 
rozpočtu). V roku 2021 je záporný -547.217,41€,  preto sa rezervný fond za rok 2021 
netvorí. 

 

2. Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2021 

C/ Uložilo  

1./ Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za 

rok 2021 (strata -691.950,90 €) a  účtovný hospodársky výsledok z 

podnikateľskej činnosti mesta za rok 2020 (zisk +72.747,69 €) zúčtovať podľa 

povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. 

a.) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za 

rok 2021 cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2022 vo výške 

335.436,26 € (502.207,01 € zníženú o zostatkov účtov ŠJ v ZŠ slov., ŠJ ZŠ 

maď. a zostatok ZUŠ ERASMUS celkom o 166.770,75 €). 

b.) účtovnú závierku mesta za rok 2021 vyhlásiť na verejnom priestranstve 

obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

Termín: do 30.04.2022 

Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

 

2./ Rozpočtovým organizáciám:  

a./ zúčtovať podľa povahy výsledku  hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov nasledovne: 

ZŠ M. Bela, Kláštorná          -1 542,24 € 

ZŠ M. Korvína, Rybárska                  +731,65 € 

Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho           +4 483,45 € 

Zariadenie pre seniorov Ambrózia            -6 805,49 € 

Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne           -202,50 € 

Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne                    +2 563,92 € 

b./ zapojiť zostatok prostriedkov účtov RO vo výške 166.770,75€  ŠJ a ERAZMUS cez 

finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2022 

ZŠ M. Bela, Kláštorná          83 646,43 € 

ZŠ M. Korvína, Rybárska                   65 030,31 € 

ZUŠ Š.N. Šamorínskeho 18 094,01 € 

 

Termín:  do 30.04.2022       

Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta 
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IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého návrhu berie na vedomie Informáciu primátora o vykonaní I. 

zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 v predloženom rozsahu. 

 

 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní návrhu schválilo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 

č. 05/2022, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Šamorín, v predloženom rozsahu. 

 
 

VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 7/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šamorín č. 7/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

v predloženom znení. 

 

 

VII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého návrhu na  odpredaj  nehnuteľného majetku mesta 

v katastrálnom území Mliečno  schválilo odpredaj majetku mesta, pozemkov registra 

„C“ parc. č. 261/1  o výmere 166m2 ako záhrada a parc. č. 261/2 o výmere 15m2 ako 

záhrada v k.ú. Mliečno vedené na LV č. 870, pre žiadateľov: 

 

- Marcel Schmidt, bytom Pod Záhradami 2344/74, 931 01 Šamorín 
- Iveta Zvardoňová, bytom Dunajská 37, 931 01 Šamorín 

 
do spoluvlastníckeho podielu v rovnakom podiele ½-ici, za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vo výške 41,43 Eur/m2. 
 

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.      
  

 

VIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého návrhu na  odpredaj  nehnuteľného majetku mesta 
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v katastrálnom území Šamorín schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta, 

novovytvoreného pozemku registra „C“ geometrickým plánom č. 35021934-248/2021 zo 

dňa10.09.2021 úradne overeným pod č.  G1-2246/2021 zo dňa 14.09.2021, a to parc. 

č. 3333/3  o výmere 56m2 ako zastavaná plocha v k.ú. Šamorín, vedenú na LV č. 870, 

pre žiadateľa: 

 

- Milan Hrančo bytom Pomlejská 60, 931 01 Šamorín 
- Mária Kálmánová bytom Šamorínska ulica 42/18, 931 01 Šamorín 

 
do spoluvlastníckeho podielu v rovnakom podiele ½-ici, za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vo výške 34,35 Eur/m2. 

 

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.      
 

 

 

IX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 

prerokovalo predložený návrh na schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku mesta a 

schválilo 

prenájom nehnuteľného majetku vedený vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín na LV 

č. 870 podľa návrhu a podmienok obsiahnutých v  „Zmluve o nájme nehnuteľností“, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 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, o ktorom MsZ rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
 
 
X. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predložených zámerov na  zámenu a odpredaj  nehnuteľného majetku 

mesta v katastrálnom území Šamorín 

A/ schválilo zámer na zámenu časti pozemku parc. č. 946/34 o výmere 

53m2 vedený na LV č. 4472 za časť pozemkov parc. č. 1176/4 a parc. č. 1176/2 

o výmere 35m2 vedených vo vlastníctve Mesta Šamorín na LV č. 870, bez finančnej 

náhrady  zámer na odpredaj časti  pozemku  registra  „C“  parc. č. 1176/2  o  celkovej  

výmere 6848m2  ako zastavaná plocha  časti  parc. č. 1176/4 o  celkovej  výmere 66m2 

vedených  vo  vlastníctve Mesta Šamorín,  o veľkosti  po   vyhotovení  geometrického  

plánu,  ktoré  sú  situované v tesnom susedstve žiadateľa a  ktoré dlhodobo  udržiava 

a užíva, min. za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom pre žiadateľov: 

-  Ing. Milan Kašša a manž. Ingrid, bytom Požiarnická 1550/38, 931 01 Šamorín. 
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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 zámenu a 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 30.04.2022       

Zodpovední: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
 

XI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého zámeru na  odpredaj  a prenájom nehnuteľného majetku 

mesta v katastrálnom území Mliečno  

1/ schválilo 

a) zámer na odpredaj časti pozemku registra „C“ parc. č. 373 o celkovej výmere 

1378m2 ako zastavaná plocha o veľkosti cca 180m2 po vyhotovení geometrického plánu 

na oddelenie pozemku, vedený na LV č. 870, min. za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom 

b) zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parc .č. 393/2 o celkovej výmere 
1326m2 ako zastavaná plocha o veľkosti cca 140m2 po vyhotovení geometrického plánu 
na oddelenie pozemku, vedený na LV č. 870, s výškou nájmu  v súlade so VZN č. 
11/2017, prílohy č. 1 ods. 2 vo výške 0,30 Eur/m2/rok pre žiadateľa: 

 
- Jozef Borbély a manž. Alžbeta, bytom Dolná 183/11, 931 01 Šamorín - 

Mliečno 
 

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) 

a 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, o ktorých 

rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.       
  

      2/  poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta na 

prevod a prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno najmenej na 15 dní 



6 
 

pred schvaľovaním samotného prevodu a prenájmu mestským zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s VZN č. 

11/2017. 

 
Termín:  do 30.04.2022       

Zodpovední: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 

 
XII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 

prerokovalo predložený návrh na prevod nájomného práva k nehnuteľnostiam v okolí 

predajného stánku a hygienického zariadenia Favorit Bufetu na Bratislavskej ceste v 

katastrálnom území Šamorín a  

A/  schválilo zámer na prevod nájomného práva na prenájom nehnuteľností – 
pozemkov registra „C“: 

- parc. č . 986/6   o výmere    11m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 986/5   o výmere    22m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 
- parc. č. 986/2   o výmere  169m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

vedené na LV č. 3422 vo výlučnom vlastníctve Mesta 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  pre žiadateľa: 

 

- BLEND, s.r.o., Citrínová 25330/5, 821 06 Bratislava  
 

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

obcí podľa prílohy č. 1 ods. 2  VZN Mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č.  3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa prílohy č. 1: 

- vo výške 16,50 Eur/m2/rok, na dobu určitú na obdobie 5 rokov s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, s prednostným právom na predĺženie nájmu v prospech 
nájomcu pozemku 

 

 

      Dôvodová správa: 

      Záujmové pozemky  po celé obdobie  platnosti „zmluvy o nájme“ bol udržiavané 

a využívané len výhradne na účely prevádzkovania Favorit Bufetu v súlade 

s podmienkami platnej zmluvy o nájme. Vzhľadom na to je tu dôvod hodný osobitného 

zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

a prílohy č. 1 VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín.  

 

B/  poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta na 
prevod nájomného práva na 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. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s VZN č. 11/2017. 
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Termín:  do 30.04.2022       

Zodpovední: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

XIII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 

prerokovalo  návrh: 

- zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 29/2022/XIX. zo dňa 
10.02.2022 

- na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutý 
pozemok v k.ú. Šamorín a schválilo 

- a) zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 29/2022/XIX. zo 
dňa 10.02.2022  

- b) uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutú časť 
pozemku registra „C“ parc. č. 2274/1 o celkovej výmere 42196m2 ako ostatná plocha, 
vedený na LV č. 870, pre účely uloženia NN prípojky NAYY-J  4x25 o celkovej dĺžke 
30m v rámci realizácie stavby „Garáže č. p. 2274/14 - 20, 33 – NN prípojka“ medzi 
zmluvnými stranami: 
povinnou osobou: 

- Mesto Šamorín, ako výlučný vlastník pozemku 

oprávnenou osobou: 

-  Ing. Tomáš Németh bytom 930 41 Kvetoslavov 1004 

- Ing. Mocsonoky Ján  bytom Dunajská 1062/35, 931 01 Šamorín 

- Ing. Brunová Nikoleta bytom Mestský majer 1000/21, 931 01 Šamorín 

- Štefan Halász manž. bytom Mestský majer 23, 931 01 Šamorín 

- Kristína Vízyová bytom Dunajská 2162/1A, 931 01 Šamorín  

 

na dobu neurčitú, s jednorázovou odplatou za zriadenie vecného bremena v súlade so 

VZN č.1/2022 ktorým  sa dopĺňa VZN č. 3/2015 v znení VZN č. 11/2017 a VZN č. 

9/2019 – Prílohy č. 3 – Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta Šamorín a zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta Šamorín, podľa Čl. 

I bod 5/b, vo výške 10,- Eur/Bm uloženého rozvodu. 

 

 

 

XIV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého návrhu schválilo Zmluvu o výkone správy majetku mesta 

Šamorín uzatvorenú v zmysle ust. § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v predloženom rozsahu, medzi 

zmluvnými stranami: 

- Mesto Šamorín, Hlavná 37 

- MPBH šamorín s.r.o. 
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XV. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní predloženého návrhu 

1/  Schválilo  
a)  Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom 

„Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej 
a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ 
Šamorín“, 

 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, 

 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške min. 20 502,01 EUR. 

 
 

2/ Uložilo MsÚ odovzdať žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom 
„Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a 
obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín“  so 
všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  
 

Termín:  do 30.04.2022       

Zodpovední: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

XVI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 
prerokovaní návrhu na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2022 schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2022 
v predloženom rozsahu. 

 

 

 

XVII. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po 

prerokovaní návrhu na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne 

aktivity a cirkev na rok 2022 schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a 

umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok 2022 v predloženom znení. 

 

 
 

XVIII. 

 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14. 04. 2022  po 

prerokovaní návrhu schválilo prerozdelenie bežných transferov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 

zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
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XIX. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.4.2022 po 

prerokovaní návrhu na udelenie ceny primátora mesta 

a) Vzalo na vedomie podľa  článku 52 Štatútu mesta Šamorín rozhodnutie 
primátora o udelení ceny primátora, pre Ericha Procházku. 

b) Schválilo vecný dar v hodnote 500.-EUR 
c) Konštatovalo, že schválená  cena primátora mesta bude odovzdaná na 

slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. 

 

 
XX. 

Mestské zastupiteľstvo V Šamoríne na svojom plenárnom zasadnutí dňa 
14.4.2022 prerokovalo Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO 
CULTURA, PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA 

A/  konštatovalo, že schválené osobitné ceny mesta laureátom budú odovzdané 
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 46 
ods. 5) Štatútu mesta Šamorín. 

B/ schválilo podľa  článku 46 Štatútu mesta Šamorín udelenie osobitnej ceny 
mesta Šamorín: 

 
• PRO CULTURA  - Mihály Szamák, za dlhoročnú, významnú prácu v oblasti 

kultúry, výchovy a spoločenského života, 
 
• PRO HUMANA  -  Ján Hevera, za dlhoročnú humanitárnu a misijnú prácu, 
 
• PRO HONORIS  - Tibor Linka, za reprezentáciu mesta a vynikajúci výkon 

v oblasti športu,  
 
• PRO CIVIS   -  József  Ürge, za dlhodobú záslužnú prácu v oblasti 

rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta,  

 

• PRO FUTURA  - Erika Domsitzová, za  dlhoročnú prácu pri výchove mladej 
generácie, a záslužnú umeleckú činnosť. 

 
 
 
 

XXI. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po prerokovaní 

návrhu na udelenie cien PRO URBE  

a) schválilo podľa  článku  45  Štatútu mesta Šamorín udelenie ceny PRO URBE 
pre profesora Pavela Élesztősa a pre zmiešaný zbor HÍD. 
 

b) konštatovalo, že schválené ceny PRO URBE budú  laureátom odovzdané na 
mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 45 
ods. 4) Štatútu mesta Šamorín. 
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          Csaba Orosz 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  Jozef Nagy     ........................................ 
 
 
 

Márton Domsitz  ........................................ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 

Angela Jágerová      ........................................ 
 
Ilona Pirk 
 
Péter Varju      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


