Zápisnica č. 1
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 02.12.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Rokovanie otvoril novozvolený primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal
novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, predsedu mestskej volebnej
komisie Ing. Arnolda Kocsisa, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja,
predsedu SMK Józsefa Berényiho, zamestnancov mestského úradu, predstaviteľov
rozpočtových organizácií, škôl a školských zariadení, spoločenských organizácií
pôsobiacich na území mesta a prítomných občanov.
Gabriel Bárdos ospravedlnil neprítomného Ing. Tibora Pogánya, ktorý sa
nemohol zúčastniť dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
nakoľko je služobne v zahraničí.

2.

Určenie zapisovateľa, skrutátora a overovateľov
zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Erika Nagyová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ladislav Czafik a Ľudovít Ürge.

3.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov
samosprávy – predseda volebnej komisie

Predseda mestskej volebnej komisie Ing. Arnold Kocsis oboznámil prítomných
výsledkami volieb do orgánov samosprávy.
Konštatoval, že za primátora mesta bol opäť zvolený Gabriel Bárdos.
Prečítané informácie o výsledkoch volieb primátora aj poslancov mestského
zastupiteľstva tvoria prílohu zápisnice.
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4.

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
a prevzatie insígnií

Novozvolený primátor mesta Gabriel Bárdos zložil sľub primátora vyslovením
slova „sľubujem“ ako aj podpísaním sľubu. Zároveň prevzal Osvedčenie o zvolení za
primátora mesta a insígnie.
Text aj podpísanie „Sľubu primátora“ tvoria prílohu zápisnice.

5.

Zloženie
sľubu
poslancov
mestského zastupiteľstva

novozvoleného

Všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili „Sľub poslanca
MsZ“ vyslovením slova „sľubujem“, čo zároveň potvrdili svojim podpisom. Následne
prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva.
Text aj podpísanie „Sľubu poslanca mestského zastupiteľstva“ tvoria prílohu
tejto zápisnice.

6.

Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie

Primátor mesta navrhol nasledovné zloženie mandátovej komisie: Angela
Jágerová a Robert Keresztes.
Pripomienky k zloženiu mandátovej komisie neodzneli.
1. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
Ďalej primátor mesta určil zloženie návrhovej komisie, a to: Jozef Nagy,
Koppány Kovács a Ing. Imrich Tóth.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neodzneli.
2. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
Mandátová komisia konštatovala, že z 19-tich zvolených poslancov
mestského zastupiteľstva je prítomných 18, preto MsZ je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia prečítala menoslov zvolených poslancov MsZ.
3. hlasovanie – za zloženie MsZ
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
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7.

Vystúpenie – príhovor novozvoleného primátora

Novozvolený primátor mesta Gabriel Bárdos poďakoval občanom za
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách.
Príhovor primátora mesta tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za príhovor novozvoleného primátora mesta
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

8.

Schválenie programu
zastupiteľstva

zasadnutia mestského

Primátor mesta – predložil program rokovania.
Pripomienky ani návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania
neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

9.

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
mestského zastupiteľstva

Primátor mesta navrhol, aby poslanec Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. bol
poverený zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za poverenie poslanca
prítomných – 18
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 1
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10. A) Návrh na zriadenie komisií a na
predsedov komisií ako i členov
z
poslancov

voľbu
radov

Primátor mesta prečítal názvy komisií, ktoré má MsZ zriadiť v zmysle platného
Štatútu mesta Šamorín. Konštatoval, že pre služobnú neprítomnosť zvolený poslanec
Ing. Tibor Pogány nezložil sľub poslanca, preto na ustanovujúcom zasadnutí MsZ
nemôže byť zaradený do komisií. S pánom Pogányom táto záležitosť bola
prejednaná a po zložení sľubu poslanca bude zaradený ako:
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Šamorín
- člen komisie finančnej a správy majetku
- predseda komisie cestovného ruchu a propagácie mesta
- sobášiaci
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

11. A) Návrh na zriadenie výboru mestskej časti,
návrh na predsedu výboru a členov výboru
z radov poslancov
Primátor mesta uviedol, že v zmysle platného Štatútu mesta Šamorín treba
tiež zriadiť výbor mestskej časti Mliečno.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za zriadenie výboru mestskej časti Mliečno
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10. B) Návrh na voľbu predsedov komisií a členov
z radov poslancov
10.1 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Šamorín
Primátor mesta – za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta Šamorín z radov poslancov boli navrhnutí: Angela
Jágerová, PaedDr. Gábor Veres.
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
prítomných – 18
funkcií funkcionárov mesta Šamorín z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.2 Komisia na prešetrovanie sťažností podľa zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Primátor mesta – za predsedu komisie na prešetrovanie sťažností podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol navrhnutý Ing. Imrich Tóth a za členov
uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: János Méry, Ing. Erika
Šoltésová.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za predsedu a členov komisie na prešetrovanie sťažností
prítomných – 18
podľa osobitného zákona z radov poslancov
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 1

10.3 Komisia finančná a správy majetku
Primátor mesta – za predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta bol
navrhnutý Ing. Imrich Tóth a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli
navrhnutí: Ing. Edit Bauer, Ing. Erika Šoltésová.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za predsedu a členov komisie finančnej a správy majetku
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.4 Komisia výstavby a územnej správy
Primátor mesta – za predsedu komisie výstavby a územnej správy bol
navrhnutý Zoltán Faragó a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli
navrhnutí: Ing. Štefan Andrássy, Jozef Nagy, Ing. Imrich Tóth.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za predsedu a členov komisie výstavby a územnej správy
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
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10.5 Komisia školstva
Primátor mesta – za predsedu komisie školstva bol navrhnutý PaedDr. Gábor
Veres a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Ing. Edit
Bauer, Mgr. Márton Domsitz, Prof. Ing. Pavel Élesztős CSc.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za predsedu a členov komisie školstva z radov poslancov
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.6 Komisia kultúry a cirkví
Primátor mesta – za predsedu komisie kultúry a cirkví bol navrhnutý Koppány
Kovács a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Ing. Edit
Bauer, Robert Keresztes, János Méry, MUDr. Renáta Varga.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za predsedu a členov komisie kultúry a cirkví
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržali sa – 0

10.7 Komisia športu a mládeže
Primátor mesta – za predsedu komisie športu a mládeže bol navrhnutý Csaba
Orosz a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Ing. Tibor
Duducz, Mgr. Márton Domsitz, Koppány Kovács, János Méry.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za predsedu a členov komisie športu a mládeže
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.8 Komisia
ochrany

dopravy,

verejného

poriadku

a požiarnej

Primátor mesta – za predsedu komisie dopravy, verejného poriadku
a požiarnej ochrany bol navrhnutý Robert Keresztes a za členov uvedenej komisie
z radov poslancov boli navrhnutí: Ladislav Czafik, Zoltán Faragó, Ľudovít Ürge.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za predsedu a členov komisie dopravy, verejného poriadku a
prítomných – 18
požiarnej ochrany z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
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10.9 Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka
Primátor mesta - za predsedu komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej bola
navrhnutá Ing. Edit Bauer a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli
navrhnutí: Angela Jágerová, Robert Keresztes, MUDr. Renáta Varga.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za predsedu a členov komisie bytovej, sociálnej
prítomných – 18
a zdravotníckej z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.10 Komisia ochrany životného prostredia
Primátor mesta – za predsedu komisie ochrany životného prostredia bol
navrhnutý Prof., Ing. Pavel Élesztős CSc. a za členov uvedenej komisie z radov
poslancov boli navrhnutí: Štefan Andrássy, Ladislav Czafik, Ľudovít Ürge, PaedDr.
Gábor Veres.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za predsedu a členov komisie ochrany ŽP z radov poslancov
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10.11 Komisia cestovného ruchu a propagácie mesta
Primátor mesta – za členov komisie cestovného ruchu a propagácie mesta
z radov poslancov boli navrhnutí: Ing. Tibor Duducz, Csaba Orosz, Ing. Erika
Šoltésová.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za členov komisie cestovného ruchu a propagácie mesta
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

11. B) Návrh na voľbu predsedu výboru mestskej časti
Mliečno a členov z radov poslancov
Primátor mesta – za predsedu výboru mestskej časti Mliečno bol navrhnutý
Jozef Nagy a za člena uvedeného výboru z radov poslancov bola navrhnutá: Angela
Jágerová
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za predsedu člena výboru mestskej časti Mliečno
prítomných – 18
z radov poslancov
za – 18
proti – 0
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zdržal sa – 0

12. Návrh na schválenie zoznamu sobášiacich
Primátor mesta – navrhol z radov poslancov sobášiacich, a to: Prof. Ing. Pavel
Élesztős, CSc., Ing. Imrich Tóth, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Edit Bauer.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za zoznam sobášiacich
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
Primátor mesta – navrhol, aby predsedovia odborných komisií a predseda
výboru mestskej časti Mliečno predložili na januárové zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov odborníkov, obyvateľov
mesta, resp. obyvateľov mestskej časti Mliečno.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za doplnenie komisií o členov z radov obyvateľov
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

13. Príhovor hostí
József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, predseda
SMK zablahoželal Gabrielovi Bárdosovi k jeho znovuzvoleniu za primátora mesta
Šamorín. Blahoželal poslancom k ich zvoleniu a poprial im aj primátorovi mesta veľa
dobrých rozhodnutí pre mesto ako aj veľa pracovných a osobných úspechov.

14. Záver
Program ustanovujúceho zasadnutia MsZ sa vyčerpal. Primátor mesta
poďakoval prítomným, ktorí prijali pozvanie na toto ustanovujúce zasadnutie, za
účasť a uviedol, že MsZ sa zíde v tomto roku ešte raz, a to 11.12.2014.
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Zapísala: Katarína Boróková
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