
  Zbierka uznesení z mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne, 

čiastka 21/2017
          Uznesenia prijaté dňa 28.03.2017

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

28.03.2017 zvolilo: 
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Edit Bauer, PaedDr. Gábor Veres, 

János Méry
- overovateľov zápisnice: Ladislav Czafik a Ľudovít Ürge.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

28.03.2017 schválilo predložený program rokovania.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  

28.03.2017 prerokovalo projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s rozšírením 
kapacity a  so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy 
Gazdovský rad v meste Šamorín“ a

A) schválilo
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej 
hospodárnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste 
Šamorín“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 19.908,33 EUR



4) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
vo výške 205.031,76 EUR

B) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Rekonštrukcia 
objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti 
objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“ so všetkými 
po t rebnými p r í lohami v s tanovenom te rmíne Min is te rs tvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Termín: do 31.03.2017
Zodpovedná: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ   

Ing. Ervin Sármány          Csaba Orosz
 prednosta  úradu          zástupca primátora mesta

O v e r o v a t e l i a : Ladislav Czafik ........................................

Ľudovít Ürge ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Ing. Edit Bauer ........................................
PaedDr. Gábor Veres



János Méry

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 28.03.2017
čiastka 21/2017/III.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  
28.03.2017 prerokovalo projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s rozšírením 
kapacity a  so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy 
Gazdovský rad v meste Šamorín“ a

A) schválilo
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej 
hospodárnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste 
Šamorín“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoc

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 19.908,33 EUR

4) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
vo výške 205.031,76 EUR

B) uložilo mestskému úradu odovzdať projekt s názvom „Rekonštrukcia 
objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti 
objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“ so všetkými 
po t rebnými p r í lohami v s tanovenom te rmíne Min is te rs tvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Termín: do 31.03.2017
Zodpovedná: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ   

V Šamoríne, 29.03.2017

Gabriel Bárdos



primátor mesta
Za správnosť: Katarína Boróková


