
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                v Šamoríne, čiastka 33/2018

          Uznesenia prijaté dňa 28.06.2018
 

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

zvolilo 
- návrhovú komisiu v zložení: Jozef Nagy, PadDr. Gábor Veres a 

Koppány Kovács 
- overovateľov zápisnice: Ladislav Czafik a Robert Keresztes.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

schválilo predložený program rokovania s nasledovnými zmenami a doplneniami:
- pred bod 2. predloženého programu sa vsúva 

Informácia riaditeliek základných škôl o výchovno-vzdelávacom procese
- v bode 2. Vyhodnotenie plnenia  rozpočtu mesta k 31.03.2018 – sa 

prerokuje 
Informácia o I. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 - Príkaz primátora 
mesta č. 14/2018

v bode Rôzne:
24.1  Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta 

v k.ú. Šamorín – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, 
Cirkevný zbor Šamorín

24.2 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 31/2018/XVII. 
zo dňa 11.04.2018 v súvislosti s uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecných bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER 
v Šamoríne“

24.3 Návrh na odmenenie dobrovoľných hasičov DHZ Šamorín za 
organizáciu podujatia „Takto hasili požiar naši predkovia“.

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

vypočulo Informáciu riaditeliek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šamorín o výchovno-vzdelávacom procese, vzalo na vedomie.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2018 a
A) schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2018 v predloženom 

rozsahu
B) uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2018 

vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta.
Termín: do  02.07.2018



Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  28.06.2018 

vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vykonaní I. zmeny rozpočtu mesta 
na rok 2018, vydaná Príkazom primátora mesta č. 14/2018.

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín 
za rok 2017 a

A) schválilo Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta 
Šamorín za rok 2017 v predloženom rozsahu

B) ulož i lo mestskému úradu Vý ročnú správu hospodárenia 
konsolidovaného celku za rok 2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve 
obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 16.07.2018
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín 
a schválilo

1) použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín v roku 2018 
v celkovej výške do 67.950,- € na odstránenie havarijného stavu 
elektroinštalácie (Elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd, hlavné rozvody 
NN) v budove Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne

2) zmenu schváleného rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
- zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti finančných operácií o 67.950,- €
- zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 

modernizácia elektro ZŠ Mateja Bela na sumu 81.450,- €.

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
na II. polrok 2018 a

A) schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. 
polrok 2018 v predloženom rozsahu

B) poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti 
v zmysle predloženého plánu. 



IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2018 
o poskytovaní prepravnej služby a 

a) schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2018 
o poskytovaní prepravnej služby  so zmenou v § 5, v poslednom odseku sa 
vynechá slovné spojenie 1 opatrovaná osoba

b) uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní prepravnej služby vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 02.07.2018
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2018 o 
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a

a) schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2018 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č 4/2018  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým 
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

 Termín: do 02.07.2018
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 5/2018 o 
podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín a

a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2018 
o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín 
v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 5/2018 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta 
Šamorín vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na 
internetovej stránke mesta. 



 Termín: do 02.07.2018
 Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XII.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018  

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. 
Šamorín z dôvodu osobitného zreteľa a schválilo prevod nehnuteľného majetku 

mesta – pozemku registra „C“ parc. č. 1919/144 o výmere 24 m2 ako zastavané 
plochy a nádvoria, vedeného  Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV 
č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 
7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu pre žiadateľa: 

Mgr. Zoltán Hegyi, bytom Gazdovský rad 43/29 , 931 01  Šamorín

za kúpnu cenu vo výške 26,89 €/m2, ktorá bola stanovená pri odpredaji pozemkov 
pod radovými garážami v počte 9 ks Uznesením MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 
31/2006/XII. zo dňa 06.07.2006.
         
     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu 
využitia a vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom pozemku je umiestnená 
stavba autogaráže so súp. č. 2270  vedená na LV č. 3785 vo vlastníctve žiadateľa, 
čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018  

prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  v k.ú. Šamorín a schválilo prevod nehnuteľného 
majetku mesta, a to pozemkov registra „C“:

- parc. č. 1921/88 o výmere 107 m2 ako ostatná plocha

- parc. č. 1932/3   o výmere 339 m2 ako ostatná plocha
v katastrálnom území Šamorín vedených Okresným úradom v DS Katastrálnym 
odborom na LV č. 870 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu 
pre žiadateľa:

Ing. Arpád Figura PhD a manž. Jana, bytom Jabloňová 8, 931 01 Šamorín

za kúpnu cenu stanovenú podľa cenovej mapy mesta vo výške 61,40 €/m2, čo 



celkom predstavuje: 27.384,44 €.
         
     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je  
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu 
využitia a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok žiadateľ dlhodobo užíva, 
zveľaďuje, čím prispieva k skrášleniu okolia objektu, čo je v súlade s podmienkami  
podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 
SNR č. 138/1991 Zb.

XIV.
     Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018  
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou, prevod 
nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pozemku pod 
bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým 

domom,  a to pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako 
zastavaná plocha a nádvorie  vedeného v podielovom spoluvlastníctve mesta 
Šamorín na LV č. 3904 a

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu 
pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na pozemku 

registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavané 
plochy a nádvoria v podiele 7722/100000-in v k.ú. Šamorín, vedeného na 
LV č. 3904 v podielovom  spoluvlastníctve mesta Šamorín pre žiadateľa:

Ing. Jozef Ficek a manželka Soňa rod. Šeríková, Mgr.
       bytom Strelecká 1245/7, 931 01 Šamorín

za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR 
v zmysle § 18a zákona č. 182/1993 formou odpredaja v súlade s § 9a 
odseku 8 písmena a) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu za 

kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín.
Termín: podľa bodu b) uznesenia
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018  
prerokovalo Návrh na schválenie zámeru mesta Šamorín

1) na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom 
prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým domom 
a veľkosti spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru na pozemku 

registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavaná 



plocha a nádvorie  vedeného v podielovom spoluvlastníctve mesta Šamorín   
na LV č. 3904 

2) na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod stavbou bytového 
domu prislúchajúceho veľkosti nebytového priestoru na pozemku registra 

„C“ parc. č. 2392/14 o celkovej výmere 420 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie vedeného vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín na LV č. 870 
a

A) schválilo
1) zámer mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku 

pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku 
zastavanom bytovým domom a spoluvlastníckeho podielu nebytového 
priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na pozemku 

registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavané 
plochy a nádvoria v podiele 7443/100000-in v k.ú. Šamorín, vedeného 
na LV č. 3904 v podielovom  spoluvlastníctve mesta Šamorín

2) zámer mesta Šamorín na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku 
pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu nebytového priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu podľa LV č. 1630, na pozemku 2392/14 o celkovej 

výmere 420 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v podiele 
115259/10000000 - in

za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a 
zákona č. 182/1993 pre žiadateľa:

Ing. Janka Biskupičová rod. Siváková
bytom Strelecká 1245/7, 931 01 Šamorín

 

za kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2 formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 
písmena a) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu 
alebo pozemku podľa osobitného predpisu.

B) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín.
Termín: podľa bodu b) uznesenia
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
na pozemok v katastrálnom území Šamorín a schválilo v súvislosti s rozšírením 
podn i ka te ľske j č i nnos t i uza t vo ren ie „Zm luvy o  z r i aden í vecného 
bremena“ (CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom Vicenzy 42/2067, Šamorín)



na stavbou dotknutej časti pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  
v katastrálnom území Šamorín, a to:

pozemku registra “C“ vedenom na LV č. 3192  parc. č. 972/3 o výmere   10796 

m2 ako zastavané plochy a nádvoria medzi:

povinnou osobou      –   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku
oprávnenou osobou  –   Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

bezodplatne na dobu neurčitú.
  

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, na časti 
pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe, z dôvodu zriadenia elektrickej 
prípojky do trafostanice.

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Šamorín a schválilo odkúpenie nehnuteľnosti, a to pozemku registra „C“ 
v katastrálnom území Šamorín vedeného na LV č. 3465, parc. č. 1656/2  o výmere 

969 m2 ako zastavané plochy a nádvoria od Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslava Straku, 
Dr.Sc. vo verejnom  záujme pre účely dodatočného majetkoprávneho usporiadania 

prístupovej cesty Mestom Šamorín za kúpnu cenu vo výške 19,50 €/m2, čo celkom 
predstavuje:  18.895,50 €. 

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Šamorín schválilo odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v katastrálnom 

území Šamorín vedeného na LV č. 2071, parc. č. 1656/3 o výmere 761 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria od Ernesta Fiedlera vo verejnom  záujme pre účely 
dodatočného majetkoprávneho usporiadania prístupovej cesty Mestom Šamorín za 

kúpnu cenu vo výške 19,50 €/m2, čo celkom predstavuje:  14.839,50 €. 

XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  28.06.2018   

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k.ú. Šamorín a

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku 

mesta, a to pozemku registra „C“ ako parc. č. 131/1 o výmere 223 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín, vedeného  
Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 



v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného 
v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia pre žiadateľa: 

Anna Panenková, bytom Agátová 103/7,931 01 Šamorín

minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
 

     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti 
je zabezpečenie sprístupnenia susedných nehnuteľností pri zohľadnení polohy, 
výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho 
času pre mesto  prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) 
VZN č. 3/2015 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb.

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín.
Termín: podľa bodu b) uznesenia
Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

XX.
Mestské   zastupiteľstvo v Šamoríne  na  svojom zasadnutí dňa 28.06.2018  

prerokovalo Návrh na schválenie zmeny Uznesenia MsZ v Šamoríne, Zbierky 
čiastky č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 vo veci prenájmu nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súlade s § 16  VZN č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a schválilo zmenu Uznesenia MsZ 
v Šamoríne Zbierky čiastky č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 spočívajúcej v zmene 
predmetu nájmu  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v súlade s § 16  VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta, a to prenájmu nehnuteľnosti o nevyhnutnej veľkosti stavbou 
dotknutého pozemku v katastrálnom území Šamorín, časti pozemku registra „E“ 

parc. č. 852 o celkovej výmere   2798 m2 ako orná pôda vedeného na LV č. 3422 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín s výškou nájmu 1,- €/rok na dobu určitú 25 
rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou v súlade s § 16 ods. 3 VZN č. 3/2015 
formou uzatvorenia Dodatku k „Zmluve o nájme pozemku“ so žiadateľom: Tenisový 
klub ŠTK Šamorín, so sídlom Pomlejská 450/29, 93101 Šamorín.
      Záujmový pozemok je udržiavaný a využívaný pre účely športového klubu. 
Vzhľadom na vložené plánované investície Tenisového klubu do majetku mesta a na 
skutočnosť, že toho času nehnuteľnosť je pre mesto prebytočná a nemá ju možnosť 
využiť na iné účely, 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 znení VZN č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín.

XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 



prerokovalo Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – 
novostavby domova dôchodcov do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – 
„Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona“, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01  
Šamorín a schválilo

a) zverenie nehnuteľného  majetku mesta Šamorín - novostavby domova 
dôchodcov – zariadenia pre seniorov na Kasárenskej ul. č.  1/A, 931 01 
Šamorín do správy rozpočtovej organizácie mesta – Domov seniorov 
AMBRÓZIA Idősek otthona, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín,   
v zmysle § 9 ods. 2  písm. e) v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov a § 4 ods. 3 
písm. d)  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015  
o Zásadách hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta (ďalej len 
„VZN“) v znení VZN č. 11/2017

b) „Zmluvu o prevode správy majetku mesta Šamorín“ medzi mestom 
Šamorín, so sídlom Hlavná 37, 931 01 Šamorín  a Domovom seniorov 
AMBRÓZIA Idősek otthona, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín 
v zmysle § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci 
rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2018 s Uznesením MsZ č. 30/2018/IV. a

a) schválilo prijatie investičného úveru vo výške 500.000,- € na 5 rokov 
na investičné akcie mesta, ktoré boli a budú realizované v období od 
01.01.2018 do 30.06.2019, a to na nasledovné investície podľa potreby:
- kúpa pozemkov 150.000,- €
- parkoviská – výstavba a rekonštrukcia 140.000,- €
- vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 130.000,- €
- rekonštrukcia – teplovod Gazdovský rad I. etapa 214.000,- €
- rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia     45.000,- €

b) vzalo na vedomie
1) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu investičného  úveru vo 

výške 500.000,- € (slovom päťstotisíc eur)
2) že investičný úver bude poskytnutý bez zabezpečenia.

 

XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu  funkcie primátora mesta 
Šamorín na funkčné obdobie rokov 2018- 2022 a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určilo:

a) plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Šamorín na celé funkčné 



obdobie rokov  2018 – 2022 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

b) plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zmien a doplnkov, zvýšený podľa počtu 
obyvateľov  mesta,  uvedený  v  § 4 ods. 1 citovaného zákona na 2,53 
násobok.

XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  28.06.2018   

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a

a) schválilo zámer mesta Šamorín na prevod nehnuteľného majetku 
mesta, a to časti pozemku registra „C“ ako parc. č. 2392/10 o celkovej 

výmere 27.476 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o veľkosti po 
zameraní geometrickým plánom v katastrálnom území Šamorín, vedeného  
Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 870 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., zdôvodneného 
v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia pre žiadateľa: 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Cirkevný zbor Šamorín
Cintorínska 554/16, 931 01  Šamorín

minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

     Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je 
poskytnutie náhradného priestoru pre výstavbu objektu materskej školy vo verejnom 
záujme pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, 
že predmetný pozemok je toho času pre mesto  prebytočný, čo je v súlade 
s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR 138/1991 Zb.

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín. 

XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 



prerokovalo Návrhu na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 31/2018/
XVII.  zo dňa 11.04.2018 v súvislosti s uzatvorením „zmluvy o zriadení vecných 
bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“ a 
schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou stavby „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“ na pozemkoch 
registra „C“ a „E“  investorom stavby VIWO, s.r.o. so sídlom Galantská cesta 
5694/13, 929 01 Dunajská Streda z dôvodu zmeny trasy elektrickej prípojky na 
stavbou dotknutých pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  
v katastrálnom území Šamorín, a to:

pozemkoch registra “C“ vedených na LV č. 870

parc. č.   19/1 o výmere   1296 m2 ako ostatné plochy

parc. č.   20/1 o výmere   4961 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
pozemku registra „E“  vedenom na LV č. 3422

parc. č. 1077 o výmere 8773 m2 ako ostatné plochy 
medzi:

povinnou osobou       –   Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku
oprávnenou osobou  –   Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

bezodplatne na dobu neurčitú.
  

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, na 
pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe.

XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 

prerokovalo Návrh poslanca Ing. Tibora Pogánya o odmenení hasičov DHZ 
Šamorín za vzornú organizáciu podujatia „Takto hasili požiar naši predkovia“ 
a schválilo finančný príspevok pre organizáciu DHZ Šamorín vo výške 3.000,- €.

Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
 prednosta  úradu primátor mesta

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



Robert Keresztes .............................

Zapísala návrhová komisia v zložení:

  Jozef Nagy .............................
PadDr. Gábor Veres 

  Koppány Kovács 


