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Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                  v Šamoríne, čiastka 33/2022 

               Uznesenia prijaté dňa 19.07.2022 
 
 
 
 I. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
19.07.2022 zvolilo  

 
- návrhovú komisiu v zložení:  Péter Varju, János Méry, Márton Domsitz 

 
 

- overovateľov zápisnice: Ilona Pirk, Ladislav Czafik 
 

 
 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

19.07.2022 schválilo predložený program rokovania. 
 

 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

19.7.2022 prerokovalo „Návrh na určenie rozsahu výkonu  funkcie primátora Mesta 
Šamorín na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026“ a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určilo plný 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Šamorín na celé funkčné obdobie rokov  2022 - 
2026 s náplňou činnosti podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť 
najvyššieho výkonného orgánu mesta a štatutárneho orgánu mesta. 

 

 

 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa    

19.07.2022   po prerokovaní predloženého návrhu v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obci a v zmysle ustanovenia § 11 

ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

A) určilo 9 volebných  obvodov, s počtom  19   poslancov na celé volebné  
obdobie 2022 – 2026 takto: 

 

       volebný obvod č. 1 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 2 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 3 je dvojmandátový 
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       volebný obvod č. 4 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 5 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 6 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 7 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 8 je trojmandátový 

       volebný obvod č. 9 je dvojmandátový 

 

B) konštatovalo, že citované  volebné obvody sú totožné s volebnými okrskami 
 

C) určilo  vytvorenie jedného jednomandátového volebného obvodu pre voľbu  
primátora mesta 
 

D) uložilo Mestskému úradu: Určenie viacmandátových volebných obvodov 
a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026  vyhlásiť 
na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta. 
 
Termín:    do 20.07.2022 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

19.7.2022 po prerokovaní predloženého návrhu  schválilo                                                                        

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2022, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Šamorín v predloženého návrhu so 

zmenou v čl.18. bod.1 odsek e)   -   120 EUR. 

 

 

 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

19.07.2022 po prerokovaní predloženého zámeru na  odpredaj  nehnuteľného majetku 

mesta v katastrálnom území Šamorín  

A) schválilo zámer na odpredaj majetku mesta, nehnuteľnosti – pozemku 

registra „C“, parc. č. 3495/13 o celkovej výmere 16368m2 ako orná pôda v k. ú. Šamorín 

vedený na LV č. 870, pre žiadateľa: 

 

- Mevis Slovakia, s.r.o. so sídlom Ulica Vicenzy 32, 931 01 Šamorín,  
 

minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

         V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok – záujmový 

pozemok v tejto dobe je využívaný na poľnohospodárske účely – pestovanie 

poľnohospodárskych plodín. Zámer na prevod tohto majetku menovanému žiadateľovi, 

ktorý je významným zamestnávateľom v našom meste ako i regióne je dôvodom 
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hodným osobitného zreteľa  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 31.07.2022 
Zodpovedný:   Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 
 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

19.07.2022 prerokovalo návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo 

vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu v Šamoríne, pre účely 

vydokladovania vlastníctva stavbou dotknutých pozemkov v rámci zabezpečenia 

prípravných a realizačných prác obnovy klubu dôchodcov v k.ú. Šamorín a  

schválilo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov registra „E“ vo vlastníctve SR 

v správe Slovenského pozemkového fondu v rozsahu na základe geometrického plánu 

č. 1223/2022 na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,  

a to formou uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami: 

- Predávajúci:   Slovenský pozemkový fond Bratislava,  
- Kupujúci:    Mesto Šamorín,  

na odpredaj novovytvorených nehnuteľností v k.ú. Šamorín: 
- parc. č. 1248/3  o výmere, 114m2 ako zastavaná plocha, k.ú. Šamorín LV č. 3511 
- parc. č. 1248/5  o výmere, 437m2 ako zastavaná plocha, k.ú. Šamorín LV č. 3511 
- parc. č. 1248/7 o výmere,     7m2 ako zastavaná plocha,  k.ú. Šamorín LV č. 3511 

za podmienok stanovených Slovenským pozemkovým fondom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány           Csaba Orosz 
  prednosta úradu        primátor mesta 
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O v e r o v a t e l i a :  Ilona Pirk     ........................................ 
 
 
 

Ladislav Czafik  ........................................ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
 

Péter Varju      ........................................ 
 
János Méry 
 
Márton Domsitz     

 


