Zápisnica č. 10
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 15.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Primátor mesta v zmysle § 12, ods.
1, zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal
prítomných poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z
19-tich poslancov je prítomných 17, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Erika Nagyová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Štefan Andrássy,
Prof.Ing.Pavel Élesztős, PhD a Robert Keresztes.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Erika Šoltésová a Ľudovít Ürge.
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta – navrhol, aby programový bod 21 – Podnety občanov sa
prerokoval ako druhý bod programu. Ďalej navrhol prerokovať v bode Rôzne
nasledovné materiály:
Doplnenie členov komisie životného prostredia z radov obyvateľov
Návrh na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta
Šamorín
Informácia primátora mesta o vykonaní IV. zmeny rozpočtu mesta na
rok 2015
Ďalšie návrhy na zmenu ani doplnenie predloženého programu neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
2. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 17
za – 17
proti – 0

zdržal sa – 0

21. Podnety občanov
Nagyová Alžbeta – prečítala svoj podnet v mene vlastníkov bytov na Hlavnej
54 – 60, týkajúci sa problému vo veci zateplenia uvedenej bytovky.
Primátor mesta – vyhľadali ste aj hlavného kontrolóra mesta, ktorý vykonal
kontrolu v tejto záležitosti. Došlo aj k výmene zástupcu vlastníkov bytov.
Ing. Tibor Pogány, riaditeľ MPBH – zo strany spoločnosti vykonávajúcej
obnovu bytového domu nedošlo k sprenevere finančných prostriedkov. Stavebný
dozor, ktorý bol do konca septembra zamestnancom bytového podniku si vybrali
vlastníci bytov sami. Nebránime sa kontrole. Nech zasadne komisia, určená
vlastníkmi bytov na zistenie nezrovnalostí. Hlavný kontrolór nenašiel žiadne
nedostatky vo financovaní zo strany MPBH ani zo strany firmy vykonávajúcej obnovu
budovy.
Primátor mesta – ak by obyvatelia domu chceli dať preveriť financovanie
obnovy budovy novou komisiou, nikto sa tomu nebráni. Treba zvolať schôdzu
vlastníkov bytov a vymenovať komisu.

2.

Informácia o činnosti primátora mesta a zástupcu
primátora mesta

Primátor mesta – podal informáciu o svojej činnosti za obdobie od posledného
podania informácie o svojej činnosti.
Csaba Orosz, zástupca primátora mesta – podal informáciu o svojej činnosti
za obdobie od posledného podania informácie o svojej činnosti.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora
prítomných – 18
(dostavil sa Koppány Kovács)
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

3.

Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ
SR a o prijatých opatreniach

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
Jozef Nagy – mal pozmeňujúci návrh k tretiemu bodu uznesenia, a to,
nahradiť „...postupovať pri kontrolnej činnosti podľa zákona...“ novým textom
v znení: ... dodržať pri kontrolnej činnosti náležitosti podľa zákona...
Primátor mesta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za pozmeňujúci návrh poslanca
prítomných – 18

za – 8
proti – 5
zdržali sa – 5
návrh neprešiel
Návrhová komisia prečítala upravený návrh uznesenia
5. hlasovanie – za prijatie opatrení NKÚ SR
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

4.

Návrh na schválenie VZN č. 12/2015 o miestnych
daniach

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za VZN č. 12/2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

5.

Návrh na schválenie VZN č. 13/2015 o určení
miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ na území mesta Šamorín

Mgr. Márton Domsitz – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za VZN č. 13/2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

6.

Návrh na schválenie VZN č. 14/2015 o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

Mgr. Márton Domsitz – uviedol predložený materiál. Žiadal o upresnenie § 7
ods. 1 VZN, a to príspevok v MŠ zvýšiť na 13,- € na mesiac v zmysle doporučenia
komisie školstva.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za VZN č. 14/2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0

7.

zdržal sa – 0

Návrh na schválenie VZN č. 15/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD – uviedol predložený materiál.
Ing. Edit Bauer – prečítala svoj návrh na doplnenie: Článok I., § 8 bod 3
doplniť: ...Tým nie sú dotknuté § 3 ods. 4 zákona 270/1995 Z.z. (upravujúci
používanie českého jazyka) a § 2 ods. 3 zákona 184/1997 Z.z. (upravujúci právo
príslušníkov národnostnej menšiny predkladať písomné listiny a dôkazy v jazyku
menšiny).
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za VZN č. 15/2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

8.

Návrh na schválenie Štatútu Mesta Šamorín

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Ing. Edit Bauer – navrhla doplniť v Čl. 45 ods. 6) ...udeliť najviac dve... a v Čl.
47 ods. 1) ... za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.
Ľudovít Ürge – navrhol doplniť nový článok 20, upravujúci postavenie DHZ.
Ostatné články sa prečíslujú.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za Štatút Mesta Šamorín
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

9.

Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za Plán kontrolnej činnosti HK mesta za I. polrok 2016
prítomných – 18

za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Šamoríne č. 12/2012/VIII. zo dňa
01.03.2012
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za zmenu Uznesenia MsZ v Šamoríne č. 12/2012/VIII.
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

11. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného
majetku mesta v k. ú. Kráľovianky
(Vodohospodárska výstavba, š. p.)
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD – postráda v materiáli presnú veľkosť pozemku,
ktorú dáva mesto do prenájmu.
Primátor mesta – ide o pozemok o veľkosti elektronickej sirény, je to uvedené
aj v predloženom materiály.
Zoltán Faragó – táto informácia odznela už aj na predošlom zasadnutí MsZ,
kedy sa schvaľoval zámer, že prenajmeme pozemok o veľkosti 1 m2.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schvál. prenájmu nehn. majetku mesta v k.ú. Kráľovianky
prítomných – 18
Vodohospodárska výstavba, š. p.
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

12. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného
majetku mesta v k. ú. Šamorín
(BUDOKAN
SAMARIA)
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – navrhol, aby v odôvodnení dôvodu hodného osobitného
zreteľa figuroval názov „kompex gymnastických náradí“ (3x), nakoľko v texte sú tri

rôzne názvy tej istej veci.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. Prenájmu nehn. majetku mesta v k.ú. Šamorín
prítomných – 18
BUDOKAN SAMARIA
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1

13.

Návrh na zrušenia Uznesenia MsZ č. 3/2015/XXII.
zo dňa 29.01.2015 a návrh na schválenie zámeru
nakladania s nehnuteľnosťou, odpredaj
nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného
domu v k. ú. Kráľovianky (S. B. SPARROV
BUILDING s. r. o.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za zrušenie Uznesenia MsZ č.3/2015/XXII. Z 29.01.2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
16. hlasovanie – za schvál. zámeru na odpredaj pozemku na výstavbu RD v
prítomných – 18
k.ú. Kráľovianky – S. B. SPARROV BUILDING s.r.o.
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

14. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy
o zriadení vecných bremien“ v k. ú. Šamorín
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schvál. uzatvor. Zmluvy o zriadení vecných bremien v k.ú.
prítomných – 18
Šamorín – Západoslovenská distribučná, a.s.
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

15.

Návrh na schválenie výmazu ťarchy
predkupného práva v prospech mesta Šamorín
v k.ú. Čilistov (Mgr.Peter Mészáros a manž. Csilla)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Jozef Nagy – doporučuje schváliť predložený materiál napriek tomu, že to
komisia výstavby ani výbor mestskej časti Mliečno neprerokovali.
János Méry – trvá na tom, aby materiál najprv prerokovali odborné komisie,
pretože má informáciu, že predmetný pozemok chcú žiadatelia predať.
Ing. Ján Lelkes – ak pozemok predajú, tak za trhovú cenu a mesto za takú
cenu pozemok neodkúpi, lebo ho nepotrebuje. Dodal, že tento materiál nemusí
prerokovať odborná komisia.
Primátor mesta dal hlasovať za návrh poslanca – prerokovať materiál
v odborných komisiách MsZ:
18. hlasovanie – za návrh poslanca – prerokovať materiál v komisiách MsZ
prítomných – 18
za – 3
proti – 11
zdržali sa – 4
návrh neprešiel
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala predložený návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schvál. výmazu ťarchy predkup. práva v prospech mesta
prítomných – 18
Šamorín – Mgr. Peter Mészáros a manž. Csilla
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 2

16.

Návrh na odpustenie nevymožiteľných
pohľadávok

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za odpustenie nevymožiteľných pohľadávok
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

17. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta
– projektových dokumentácií nezrealizovaných
investičných akcií zo zoznamu nedokončených
akcií
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

21. hlasovanie – za vyradenie prebytočného majetku mesta
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

18. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Šamoríne pod č. 3/2015/V. písm.
D) bod 1) zo dňa 29.01.2015
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za zrušenie Uznesenia MsZ č. 3/2015/V./D/1) z 29.01.2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

19. Návrh na odvolanie a následné vymenovanie
náčelníka Mestskej polície v Šamoríne
Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
23. hlasovanie – za odvolanie a následné vymenovanie náčelníka MsP
prítomných – 18
v Šamoríne
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

20. Interpelácia poslancov
Nebola odovzdaná žiadna písomná interpelácia poslancov.

22.

Rôzne

22.1 Schválenie ďalšieho člena komisie životného prostredia
– Ing. Mária Pörsök Sebestyén
Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD – predložil návrh na doplnenie členov komisie
životného prostredia o ďalšieho člena z radov obyvateľov - Ing. Mária Pörsök
Sebestyén.

Primátor mesta – za členov volebnej komisie k voľbe člena komisie ŽP určil
návrhovú komisiu.
24. hlasovanie – za volebnú komisiu k voľbe člena komisie ŽP
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
Poslancom sa rozdali volebné lístky k voľbe nového člena komisie ŽP.
Volebná komisia sčítala hlasy a konštatovala, že z 18 volebných lístkov bolo
odovzdaných 18, všetky hlasy boli platné a Ing. Mária Pörsök Sebestyén bola
jednohlasne zvolená za ďalšieho člena komisie životného prostredia z radov
obyvateľov.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
25. hlasovanie – za ďalšieho člena komisie ŽP z radov obyvateľov prítomných – 18
Ing. Mária Pörsök Sebestyén
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

22.2 Návrh na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 územného
plánu mesta Šamorín
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
26. hlasovanie – za schvál. Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta
prítomných – 18
Šamorín
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

22.3 Informácia primátora mesta o vykonaní IV. zmeny
rozpočtu mesta na rok 2015
Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
27. hlasovanie – za vykonanú IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor
mesta poďakoval prítomným za účasť a skôr, ako ukončil rokovanie, zaželal
prítomným pokojné a príjemné vianočné sviatky.

Zapísala: Katarína Boróková

