
Zbierka uznesení z mimoriadneho zasadnutia     
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne,

čiastka 34/2018
                                                                  uznesenia prijaté
dňa 14.08.2018
 
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018
zvolilo

-          návrhovú komisiu v zložení: Angela Jágerová, Ing. Štefan Andrássy a Jozef Nagy
-          overovateľov zápisnice: Zoltán Faragó a Robert Keresztes.
 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018

schválilo predložený program rokovania (s nasledovnými zmenami a doplneniami):
 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018

prerokovalo Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie rokov 2018 – 2022  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
 

A)     určilo 9 volebných  obvodov, s počtom  19   poslancov na celé volebné  obdobie
2018 – 2022 nasledovne:
volebný obvod č. 1 je dvojmandátový
volebný obvod č. 2 je dvojmandátový
volebný obvod č. 3 je dvojmandátový
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
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018

prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v
Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a
 

A)     schválilo
1)              predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu



„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“
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 min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 24.169,88 €.

 
B)      uložilo mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom

„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ so všetkými potrebnými prílohami v
stanovenom termíne.
Termín:              do termínu stanoveného vo výzve na predkladanie projektov  
Zodpovedný:                             Ing. Ervin Sármány – prednosta MsÚ
 

 
 
 
 

 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                               
Gabriel Bárdos
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : Zoltán Faragó                                                        ........................................
 
 

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

 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:
       Jozef Nagy                                                                                                 
........................................
Ing. Štefan Andrássy
      Angela Jágerová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s



zo Zbierky uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šamoríne

dňa 14.08.2018, čiastka 34/2018/III.
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018
prerokovalo Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie rokov 2018 – 2022  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
 

A)     určilo 9 volebných  obvodov, s počtom  19   poslancov na celé volebné  obdobie
2018 – 2022 nasledovne:
volebný obvod č. 1 je dvojmandátový
volebný obvod č. 2 je dvojmandátový
volebný obvod č. 3 je dvojmandátový
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.
 

V Šamoríne, 15.08.2018
 
                                                                                                                                            Gabriel
Bárdos
                                                                                                                                           
primátor mesta
 
Za správnosť: Katarína Boróková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského

zastupiteľstva v Šamoríne
dňa 14.08.2018, čiastka 34/2018/IV.

 



 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018

prerokovalo  Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v
Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania a
 

A)     schválilo
1)              predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu

„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“
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 min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 24.169,88 €.

 
B)      uložilo mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom

„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ so všetkými potrebnými prílohami v
stanovenom termíne.
Termín:              do termínu stanoveného vo výzve na predkladanie projektov  
Zodpovedný:                             Ing. Ervin Sármány – prednosta MsÚ

 
 
V Šamoríne, 15.08.2018
 
 
                                                                                                                                            Gabriel
Bárdos
                                                                                                                                           
primátor mesta
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková
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