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  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva 
                    v Šamoríne, čiastka 1/2014 

     ustanovujúce Uznesenia prijaté dňa 02.12.2014 
 
 

I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014  zvolilo 
1) mandátovú komisiu v zložení: Angela Jágerová a Robert Keresztes  
2) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, Jozef Nagy, Koppány Kovács 

 
 
 II. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014 

 
A) vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín 
B) konštatovalo, že 
 

1) novozvolený primátor mesta Gabriel Bárdos zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta 

 
2) zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: 
Ing. Štefan Andrássy 
Ing. Edit Bauer 
Ladislav Czafik 
Mgr. Márton Domsitz 
Ing. Tibor Duducz 
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. 
Zoltán Faragó 
Angela Jágerová 
Robert Keresztes 
Koppány Kovács   
János Méry 
Jozef Nagy     
Csaba Orosz       
Ing. Erika Šoltésová    
Ing. Imrich Tóth      
Ľudovít Ürge  
MUDr. Renáta Varga      
PaedDr. Gábor Veres       
 
  

III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014  vzalo na vedomie príhovor novozvoleného primátora. 
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IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014  schválilo predložený program ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. 

 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 poverilo poslanca Prof. Ing. Pavla Élesztősa, CSc. 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. 
 
 
 VI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014  zriadilo v zmysle Štatútu mesta Šamorín nasledovné odborné komisie: 

 
1) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta Šamorín 
2) komisiu na prešetrovanie sťažností podľa osobitného zákona (zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach) 
3) komisiu finančnú a správy majetku mesta 
4) komisiu výstavby a územnej správy  
5) komisiu školstva 
6) komisiu kultúry a cirkví 
7) komisiu športu a mládeže 
8) komisiu dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 
9) komisiu bytovú, sociálnu a zdravotnícku 
10) komisiu ochrany životného prostredia 
11) komisiu cestovného ruchu a propagácie mesta 

 
 
 VII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014 zriadilo v zmysle Štatútu mesta Šamorín výbor mestskej časti Mliečno. 
 
 
 VIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014 zvolilo členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta Šamorín z radov poslancov: Angela Jágerová, 
PaedDr. Gábor Veres. 
 
 

IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie na prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach – Ing. Imrich Tóth a členov z radov poslancov: János 
Méry, Ing. Erika Šoltésová. 
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X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta – Ing. 
Imrich Tóth a členov z radov poslancov: Ing. Edit Bauer, Ing. Erika Šoltésová. 

 
 
XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie výstavby a územnej správy – Zoltán Faragó 
a členov z radov poslancov: Ing. Štefan Andrássy, Jozef Nagy, Ing. Imrich Tóth. 

 
XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie školstva – PaedDr. Gábor Veres a  členov 
z radov poslancov: Ing. Edit Bauer, Mgr. Márton Domsitz, Prof. Ing. Pavel Élesztős, 
CSc. 

 
XIII. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie kultúry a cirkví – Koppány Kovács a členov 
z radov poslancov: Ing. Edit Bauer, Robert Keresztes, János Méry, MUDr. Renáta 
Varga. 

 
 
XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie športu a mládeže – Csaba Orosz a členov 
z radov poslancov: Ing. Tibor Duducz, Mgr. Márton Domsitz, Koppány Kovács, János 
Méry. 

 
 
XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej 
ochrany – Robert Keresztes a členov z radov poslancov: Ladislav Czafik, Zoltán 
Faragó, Ľudovít Ürge. 

 
 
XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej – Ing. 
Edit Bauer a členov z radov poslancov: Angela Jágerová, Robert Keresztes, MUDr. 
Renáta Varga. 

 
 
XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu komisie ochrany životného prostredia – Prof., Ing. 
Pavel Élesztős CSc. a členov z radov poslancov: Štefan Andrássy, Ladislav Czafik, 
Ľudovít Ürge, PaedDr. Gábor Veres. 
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XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo členov komisie cestovného ruchu a propagácie mesta 
z radov poslancov: Ing. Tibor Duducz, Csaba Orosz, Ing. Erika Šoltésová. 

 
XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

02.12.2014 zvolilo predsedu výboru mestskej časti Mliečno – Jozef Nagy 
a členku z radov poslancov: Angela Jágerová. 
 
 XX. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014 prerokovalo „Návrh na sobášiacich“ a zvolilo sobášiacich: 
 
 1. Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. -  poslanec 
 2.  Ing. Imrich Tóth    -  poslanec     

3 Mgr. Márton Domsitz   -  poslanec 
 4  Ing. Edit Bauer    -  poslankyňa   
  
   
 XI. 
 Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
02.12.2014 uložilo 

1) predsedom odborných komisií predložiť návrhy na ďalších členov 
komisií z radov odborníkov, obyvateľov mesta 

 Termín:     januárové zasadnutie MsZ 
 
2) predsedovi výboru mestskej časti Mliečno predložiť návrhy na ďalších 
členov výboru z radov odborníkov, obyvateľov mestskej časti Mliečno. 

 Termín:     januárové zasadnutie MsZ 
 

 
 
 
Ing. Ervin Sármány             Gabriel Bárdos 
  prednosta úradu                 primátor mesta 
 
 
 
 
Overovatelia:   Ladislav Czafik   ........................................ 
 
    Ľudovít Ürge    ........................................ 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení: 
        Jozef Nagy      ........................................ 
        Koppány Kovács 
 Ing. Imrich Tóth  


