
Zápisnica č. 13
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  07.04.2016

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. Tibor Pogány, Ing. Edit 
Bauer a PaedDr. Gábor Veres.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za – 14  
proti – 0 
zdržali sa – 3  

Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Renáta Varga a Ing. Tibor 
Duducz.

2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 18 (dostavil sa Mgr. Márton Domsitz)
za – 18  
proti – 0 
zdržal sa – 0  



Doplnenie programu rokovania:
PaedDr. Gábor Veres – navrhol stiahnuť z programu rokovania bod č. 8 -

Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 o podrobnostiach financovania základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov 
na území mesta Šamorín v rozpočtovom roku 2016.

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca.
3. hlasovanie – za stiahnutie bodu 8. z programu rokovania
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Ing. Imrich Tóth – navrhol prerokovať v bode Rôzne: Návrh na určenie platu 
primátora mesta.

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca.
4. hlasovanie – za určenie platu primátora mesta
prítomných – 18
za – 18
proti – 0 
zdržal sa – 0

Primátor mesta – navrhol prerokovať v bode Rôzne materiál s názvom: Návrh 
na schválenie zámeru prenájmu majetku mesta Šamorín – miestnych komunikácií 
vyhradených na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Nasledovalo hlasovanie za návrh primátora mesta.
5. hlasovanie – za návrh na schválenie zámeru: prenájom parkovacích miest
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Ďalšie návrhy na zmenu, resp. doplnenie predloženého programu rokovania 
neodzneli.

Návrhová komisia zhrnula návrhy a prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za upravený program rokovania
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0



2. Správa nezávislého audítora o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou za  r. 2015

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za správu nezávis. audítora o overení súladu výročnej správy
prítomných – 18 s účtovnou závierkou za rok 2015 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

3. S tanov isko h lavného kont ro lóra mesta 
k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom 
riadených rozpočtových organizácií za rok 2015

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za stanovisko HK k záver. účtu mesta a mestom riadených
prítomných – 18 rozpočtových organizácií za rok 2015
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

4. Účtovná závierka,  záverečný účet a výročná 
správa  mesta Šamorín a mestom riadených 
rozpočtových organizácií za rok 2015

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za účt.závierku, záverečný účet a výroč.správu mesta Šamorín
prítomných – 18 a mestom riadených rozpočt. organizácií za r. 2015
za – 18  
proti – 0 
zdržal sa – 0 



5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 
pomoci a príspevkov občanom mesta Šamorín

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál a zároveň navrhla, aby v § 7 
bod 5 sa vynechalo slovo „finančný“.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za VZN č. 1/2016
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 
o  u rče n í n á z v u u l í c a  i nýc h v e r e j nýc h 
priestranstiev na území mesta Šamorín v znení 
VZN č. 3/2014

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za VZN č. 2/2016
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Šamorín

Primátor mesta – uviedol k predloženému materiálu, kedy bol zverejnený 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktorá štyri dni nebola dostupná 
z dôvodu zlyhania techniky. Uviedol, že pri vypracovaní materiálu sa brali do úvahy aj 
pripomienky občanov, ktoré boli doručené na mestský úrad a niektoré boli 
zapracované do Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín. Podrobne 
vypracovaný materiál sa predložil odborným komisiám. Samotný materiál sa 



spracovával niekoľko mesiacov. Skúsenosti sme zbierali v okolitých mestách 
s podobným počtom obyvateľov, či už  v Komárne, Dunajskej Strede, Senci, Senici, 
dokonca aj v družobnom meste na Morave - Uherskom Brode v Českej republike. 
V našom meste, tak ako aj v iných mestách, je akútny nedostatok parkovacích miest. 
Už v roku 1992 vykázalo štatistické sčítanie osobných áut, že v prepočte osobných 
motorových vozidiel na obyvateľa sa Šamorín umiestnil na  jednom z prvých troch 
miest vo vtedajšej ČSFR. Aby sa skvalitnilo parkovanie, plánujeme vybudovať na 
území mesta dvojpodlažné parkovacie domy.

Z došlých 29 pripomienok sa 15 pripomienok týkalo priamo VZN, z toho 8 
pripomienok bolo zapracovaných do predloženého materiálu. Všetky pripomienky 
budú postupne zodpovedané.

Ďalej primátor mesta navrhol, aby po prerokovaní tohto materiálu sa 
prerokoval 24. bod programu, a to Podnety občanov.

O návrhu sa hlasovalo. 
12. hlasovanie – za presun 24. bodu za 7. bod programu
prítomných – 18 
za –  18
proti – 0 
zdržal sa – 0  

Robert Keresztes – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predmetný materiál 

a odporučila ho na schválenie. Ďalej upresnil znenie § 4 bodu 3 nasledovne: 
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa   

stanovuje:
a) pri použití lístka z parkovacieho automatu 0,50 Eur/hod./vozidlo
    resp. alikvotná časť tejto úhrady, pričom
    najnižšia úhrada je 0,20 Eur
b) pri použití SMS správy je 0,50 Eur/hod./vozidlo
Písmeno c) ostáva nezmenené.
Nasledovalo hlasovanie za odznelý návrh poslanca.
13. hlasovanie – za úpravu písm. a) v § 4 bod 3
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0

Ing. Edit Bauer – navrhla v § 4 bod 3 písm. c) nahradiť slovo „občan“ výrazom 
„fyzická osoba“.

Primátor mesta – dal hlasovať za návrh.
14. hlasovanie – za nahradenie slova „občan“ výrazom „fyzická osoba 
prítomných – 18 v § 4 bod 3 písm. c)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0

Z radov poslancov neboli ďalšie návrhy k prerokovávanému VZN. Primátor 
mesta dal slovo občanom, ktorí sa hlásili o slovo.



Ing. Martin Polovka – uviedol, že býva na Gazdovskom rade a navrhol spojiť 
oblasť 5 a 6, nakoľko večer po 20-tej hodine už nie je šanca zaparkovať auto pred 
bytovým domom. V niektorých domácnostiach sú 2-3 vozidlá. Vyčítal mestu, že 
neinformovalo občanov o plánovanom zavedení plateného parkovania, ako aj to, že 
nebola k téme verejná diskusia a to bez ohľadu na to, kedy by sa toto parkovanie 
prerokovalo, resp. schvaľovalo. Navrhol zaviesť prechodné obdobie aspoň mesiac – 
v prípade schválenia VZN – aby MsP riešila parkovanie dohovorom, nie hneď 
pokutou.

Odovzdal písomné otázky pre mesto (príl. 1) ako aj pre spoločnosť AREA 
Šamorín s.r.o. (príl.  2), na ktoré žiada odpovede výhradne elektronickou formou. 

Ján Korchaník – žiadal prioritne riešiť obyvateľov s trvalým pobytom 
v jednotlivých oblastiach zóny, taktiež riešiť návštevníkov či už reštaurácií, kaviarní, 
fitnes klubov alebo rôznych prevádzok.

Navrhol ďalej presťahovať tržnicu z centra mesta na kraj mesta, napr. k LIDL, 
kde sú aj iné obchody, a preto sa tam nachádza vždy veľa ľudí. Na jej mieste by sa 
dalo tiež vybudovať parkovisko možno s 20-timi alebo aj viac parkovacími miestami. 
Parkovisko by podľa jeho názoru prinieslo viac peňazí do pokladne mesta ako 
tržnica.

Tibor Godány – uviedol, že podľa jeho názoru zavedením parkovania nastáva 
chaos. Rozdeliť centrum na šesť oblastí je podľa neho nezmysel. Vyzdvihol však 
kladnú stránku spoplatnenia parkovania v tom, že parkovné zostane v meste 
a neodnesie si tento zisk nejaká cudzia s.r.o. Zopakoval, že v celom parkovaní vidí 
iba chaos. Ako príklad uviedol mesto v Nemecku, kde je veľká tolerancia 
s parkovaním. Uviedol, že tam sa toleruje aj 10 minút po skončení parkovacej doby 
bez zakúpenia si ďalšieho parkovného alebo bez udelenia pokuty. Dodal, že je tu 
ešte čo vylepšovať.

Primátor mesta – samozrejme, že rátame s prechodným obdobím, celé sa to 
musí rozbehnúť. Stále sa ešte pracuje na zavedení parkovného. Čo sa týka 
uvedeného príkladu z Nemecka – aj na našom softvéri sa stále pracuje. Chceme sa 
dopracovať k dobrému záveru. Taktiež chceme vytvoriť návrh ďalších parkovacích 
miest v meste a už sú vytipované ďalšie priestory, kde by sa vybudovali parkoviská.

Robert Keresztes – celý systém by sa mal zaviesť až od prvého júna a nie od 
prvého mája, ako sa avizovalo. Takže máme ešte viac ako mesiac na dolaďovanie 
vecí.

Ing. Imrich Tóth – reagoval na pripomienky pána Polovku k vytvoreným 
parkovacím oblastiam. V celom meste bude jednotná cena za parkovanie, a to 
v každej oblasti (v celej zóne). Ďalej uviedol, že v centre mesta sa kvôli parkovaniu 
robil audit – kde, v akom čase parkujú autá, kedy najviac, kedy najmenej.

Primátor mesta – základom celého je, aby sme získali finančné prostriedky na 
vytvorenie ďalších parkovacích plôch. Na Gazdovskom rade ešte v 70-tych rokoch 
boli vytvorené parkoviská pri bytovkách asi pre 45 % obyvateľov. Predložený materiál 
je stále otvorený ale treba nejako a niekedy začať, proste treba konať. Finančné 
prostriedky sa budú využívať aj na opravy a úpravy mestských ciest a chodníkov. 
Občania budú informovaní aj prostredníctvom Šamorínskych novín.

Rastislav Vozník – parkovné treba spoplatniť. Ale kde sú dve alebo viac 
vozidiel v domácnosti, budú parkovať asi na parkoviskách obchodných reťazcov. 
Takže autá budú premiestnené mimo platených zón. Ďalej mal pripomienku 
k mestskej polícii, ktorej členovia podľa jeho názoru sú pred slovenskou základnou 



školou „iba do počtu“, pretože deti behajú hore-dole cez cestu a vôbec to neriešia.
Taktiež by súhlasil s presťahovaním tržnice napríklad na Pomlejskú, na 

parkovisko pri bývalej železničnej stanici.
Jana Lukačovičová – spýtala sa, či parkovacia karta bude platná iba v jednej 

oblasti. Ak zaparkuje vo vedľajšej oblasti, bude pokutovaná?
Ing. Ladislav Tóth – podal vysvetlenie.
Robert Keresztes – VZN nerieši činnosť MsP pred základnou školou. MsP 

neprevádza deti cez cestu ale zabezpečuje, aby vedeli prejsť bezpečne. Žiaľ, deti 
neprechádzajú cez prechod pre chodcov. Ďalej spomenul cyklotrasu, ktorá by mala 
pomôcť odľahčiť dopravu v meste. Chceme dosiahnuť, aby ľudia s autami 
neprechádzali cez deň z jednej oblasti do druhej ale peši. Napríklad mladí ľudia 
chodia do fitnes klubov cvičiť jeden a pol či dve hodiny, samozrejme tam prídu 
autom, zaparkujú podľa možnosti tesne pri vchode, aby náhodou nemuseli ísť kúsok 
pešo a byť dlhšie na čerstvom vzduchu.

Primátor mesta – do dvoch rokov sa ráta aj s úpravou Hlavného námestia a 
týka sa to parkovísk aj chodníkov. 

Ing. Tibor Pogány – komisia brala ohľad na to, aby parkovacie lístky veľmi 
nezaťažili rodinný rozpočet. Suma 0,50 € nie je až taká vysoká cena. Čím ďalej, tým 
viac áut tu parkuje a tento počet áut sa bude stále zvyšovať, či už kvôli športovým, 
kultúrnym alebo iným podujatiam. Šamorín má oficiálne 13 a pol tisíca obyvateľov 
s trvalým pobytom a k tomu treba pripočítať približne 2.500 obyvateľov s prechodným 
pobytom, čo nie málo zaťaží nielen parkoviská, využívajú tiež cesty, chodníky ale 
zaťažuje to aj služby, napr. odvoz odpadu (vyprodukuje sa viac odpadu) a pod. Žiadal 
osvojiť si návrh pána Polovku, aby počas prechodného obdobia po zavedení 
parkovného MsP riešila zlé parkovanie dohovorom a nie hneď pokutou.

Primátor mesta – všade sa nájdu drobné nedostatky, ani zákony národnej rady 
nie sú všetky bez nedostatkov.

Ing. Ladislav Tóth – upresnil, že mesto má záchytné parkoviská napr. pri 
autobusovej zastávke.

János Méry – podporil návrh pána Polovku zjednotiť oblasť 5 a 6.
Robert Keresztes – treba návrh prerokovať v odbornej komisii a dopracovať to 

celé k spokojnosti obyvateľov.
Primátor mesta – tento návrh by sa mohol zapracovať do uznesenia.
János Méry – ak sa to zapracuje do uznesenia, stiahne návrh.
Ing. Edit Bauer – upozornila na nedostatok na strane 9 predloženého 

materiálu, kde v riadku pri súpisnom čísle 979, orientačnom čísle 18. treba doplniť: 
Oblasť 4  Školská ul.

Ďalšie návrhy, otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za VZN č. 3/2016
prítomných – 18 
za – 13 
proti – 0 
zdržali sa – 5  



8. N á v r h n a s c h v á l e n i e V Z N č . 4 / 2 0 1 6 
o podrobnostiach financovania základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín, súkromných 
a cirkevných zriaďovateľov na území mesta 
Šamorín v rozpočtovom roku 2016

Materiál sa neprerokoval, bol stiahnutý z programu rokovania

24. Podnety občanov

24.1 Stanovisko Ministerstva ŽP k navrhovanej činnosti  – Zariadenie 
na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou 
technológiou

Ján Dlugoš – je obyvateľom mestskej časti Bučuháza. Stiahol z internetu 
Stanovisko Ministerstva životného prostredia k zriadeniu spaľovne odpadu v Šámote. 
Chce počuť od vedenia mesta, či mesto sa odvolá alebo nie proti tomuto Stanovisku, 
pretože zajtra je posledný deň na odvolanie. Upozornil, že spomínané Stanovisko 
mesto vyvesilo po dátume uvedenom na liste, čo by sa nemalo stať. Žiadal, aby 
obyvatelia boli včas informovaní o takýchto dôležitých záležitostiach aj na tabuliach 
v mestských častiach. Pozbieral asi 500 podpisov ako petíciu proti spaľovni.

Primátor mesta – trváme na svojom stanovisku, že nechceme, aby bolo 
zriadené zariadenie na spracovanie komunálneho odpadu v Šámote. Dodal, že 
Stanovisko Ministerstva ŽP asi nie náhodou bolo vydané v období tzv. bezvládia, čiže 
v čase parlamentných volieb. Na oneskorené vyvesenie Stanoviska sa osobne 
pozrie. 

Agneša Tóthová – žiada mesto zastaviť územné konanie, aby sa spaľovňa 
nepostavila. Taktiež požiadala, aby MsÚ vyvesil do úradných tabúľ, že mesto 
nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu.

Primátor mesta – ak by nadriadený úrad povolil výstavbu tohto zariadenia, 
spustíme hlasovanie (miestne referendum) ako v iných mestách proti spaľovni.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – pamätáte sa, že na verejnom prerokovaní 
nám arogantne povedali, že oni to tu postavia za každú cenu. My ale budeme 



„bojovať“, aby sa to tu nepostavilo.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

16. hlasovanie – za odmietavé stanovisko k realizácii spaľovne odpadu

prítomných – 18 

za – 18

proti – 0 

zdržal sa – 0 

24.2
Katalin Fehér z Pomlejskej ulice informovala o svojom probléme so susedmi 

a prosila poslancov o pomoc v riešení susedských problémov s rodinou Veliových, 
ktorý sa rieši od roku 2002 na mestskom úrade aj súdnou cestou. Citovala aj zo 
súdneho rozhodnutia, ktoré povoľuje prechod cez pozemok Veliových na pozemok 
Fehérových.

Primátor mesta – Vaše písomné podanie sme dali preštudovať našim 
právnikom. Zatiaľ vieme riešiť tento susedský konflikt iba na mestskom úrade 
v občianskom konaní.

9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Mliečno (Donau farm Šamorín s.r.o.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia po opätovnom prerokovaní predloženého 

materiálu odporučila odpredaj záujmového pozemku za kúpnu cenu vo výške 21/,- €/

m2.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schvál. prevodu nehn. majet. mesta v k. ú. Mliečno
prítomných – 18 (Donau farm Šamorín, s.r.o.)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

10. Návrh na schválenie zámeru nakladania 
s nehnuteľnosťou - zámena nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Alžbeta Fülesová – Mesto 



Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a neodporučila schváliť zámenu pozemkov.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Primátor mesta – spýtal sa prítomného pána Štefana Fülesa, či chce niečo 

dodať k prerokovávanému materiálu.
Štefan Füles – nemal otázky ani pripomienky.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za neschvál. zámeru naklad. s nehn. – zámena nehnuteľ. 
prítomných – 18   majetku v k.ú. Šamorín (Alžbeta Fülesová – Mesto Šamorín)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
11. Návrh na schválenie zámeru nakladania 

s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (SaVor spol. s r. o.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a odporučila odpredaj nehnuteľnosti pre účely vytvorenia parkovacích miest za kúpnu 
cenu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schvál. zámeru naklad. s nehn. – prevod nehn. majetku 
prítomných – 18 mesta v k. ú. Šamorín (SaVor spol. s r.o.)
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 1  

12. Návrh na schválenie zámeru nakladania 
s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Pavel Norovský)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a neodporučila uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom.
Zoltán Faragó – navrhol, umiestniť tabuľu s textom: Vyhradené pre 

zásobovanie v časoch 9.00 – 11.00 hod. a 17.00 – 18.00“ pre všetky okolité 
prevádzky.

Ďalšie návrhy, otázky ani pripomienky neodzneli.



Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za schvál. zámeru naklad. s nehn. – prenájom nehn. majetku 
prítomných – 18 mesta v k. ú. Šamorín (Ing. Pavel Norovský)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

13. N á v r h n a s c h v á l e n i e m a j e t k o p r á v n e h o 
uspor iadania nehnute ľnost i – pozemku 
v oplotenom areáli MŠ na Veternej ulici v k. ú. 
Šamorín (Gáspár a Zoltán Rigó)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a odporučila odkúpenie nehnuteľnosti s účelom majetkoprávneho usporiadania 

pozemku za kúpnu cenu vo výške 19,50 €/m2.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za schvál. majetkopráv. usporiad. nehn. – pozemku v areáli 
prítomných – 18     MŠ Veterná ul. v k.ú. Šamorín (Gáspár a Zoltán Rigó)
za – 18  
proti – 0 
zdržal sa – 0 

14. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti – 
pozemku v k. ú. Mliečno (Tibor Domsitz – Mesto 
Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a odporučila odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2.
Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k. ú. Mliečno
prítomných – 18 (Tibor Domsitz – Mesto Šamorín)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

15. Návrh na schválenie odkúpenia: 



- cestnej dopravnej signalizácie v križovatke 
1/63 – Krížna – Kasárenská, Šamorín

- verejnej komunikácie na Kasárenskej  ulici 
pri HM Kaufland

- verejného osvetlenia na Kasárenskej ulici pri 
HM Kaufland (ARDIS, a. s.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a neodporučila prevzatie predmetných stavebných objektov podľa predloženej 
ponuky investora, za uhradenie finančnej výšky doteraz vynaložených 
prevádzkových nákladov.

Csaba Orosz – navrhol odkúpiť predmetné stavebné objekty za kúpnu cenu 
1,- € za každý objekt od spoločnosti ARDIS, a.s.

Primátor mesta – dal hlasovať za poslanecký návrh.
23. hlasovanie – za návrh poslanca na odkúpenie stavebných objektov 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0

Ďalšie návrhy, otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
24. hlasovanie – za schválenie odkúpenia vymenovaných objektov
prítomných – 18 (viď názov materiálu)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

16. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy 
na prenájom pozemku v k. ú. Šamorín (Ing. Ivan 
Borguľa – Mesto Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a odporučila uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku s výškou nájmu 2,- 

€/m2/rok.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
25. hlasovanie – za schvál. uzatvorenia nájom. zmluvy na prenájom pozemku
prítomných – 18 v k.ú. Šamorín (Ing. Ivan Borguľa – Mesto Šamorín)



za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 1

17. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nájomného práva k pozemku (záhradka na 
Pomlejskej ulici)  v k. ú. Šamorín (Roland Kovács)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala predložený materiál 

a odporučila prevod nájomného práva predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
26. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nájom. práva k poz. (záhradka
prítomných – 18 na Pomlejskej ul.) v k.ú. Šamorín (Roland Kovács)
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
18. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského 

zboru Mesta Šamorín 

Robert Keresztes  – uviedol predložený materiál.

János Méry – navrhol názov DHZ uviesť aj v maďarskom jazyku.

Ďalšie návrhy, otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

27. hlasovanie – za zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Šamorín

prítomných – 18 

za – 18 

proti – 0 

zdržal sa –  0 

19. Návrh na schválenie Štatúta Dobrovoľného 
hasičského zboru Mesta Šamorín

Robert Keresztes  – uviedol predložený materiál.



Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

28. hlasovanie – za schválenie Štatúta Dobrovoľného hasičského zboru Mesta 

prítomných – 18 Šamorín

za – 18 

proti – 0 

zdržal sa – 0

20.  Návrh na schválenie Zmluvy o zverení majetku do 
správy (Mesto Šamorín – ZŠ M. Korvína s VJM)

Ing. Imrich Tóth  – uviedol predložený materiál.

János Méry – bol by rád, keby mesto určilo hodinovú sadzbu za prenájom 
v dvoch sumách, a to pre mládež do 18 rokov a nad 18 rokov.

Primátor mesta – nebudeme robiť rozdiely, u slovenskej základnej škole je to 
tiež jedna suma na prenájom a tu to zostane tiež tak.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

29. hlasovanie – za schválenie Zmluvy o zverení majetku do správy

prítomných – 18 (Mesto Šamorín – ZŠ M. Korvína s VJM)

za – 18 

proti – 0  

zdržal sa – 0  

21. Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu 
mesta na rok 2016 

21.1 Šport a mládež

Csaba Orosz  – uviedol predložený materiál.



Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

30. hlasovanie – za prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2016

prítomných – 18 šport a mládež

za – 18 

proti – 0 

zdržal sa – 0  

21.2 Kultúra a cirkev

Koppány Kovács - – uviedol predložený materiál.

Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

31. hlasovanie – za prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2016

prítomných – 18 kultúra a cirkev

za – 18  

proti – 0 

zdržal sa – 0  

21.3 Školstvo

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.

Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

32. hlasovanie – za prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2016 

prítomných – 18 školstvo

za – 18 

proti – 0 

zdržal sa – 0  



22. Návrh na udelenie cien mesta Šamorín 

22.1 Udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD. – navrhol tajné hlasovanie.

Primátor mesta – tieto tri materiály, týkajúce sa cien mesta boli prerokované 
v odborných komisiách, kde sa hlasovalo tajným hlasovaním. Výsledok je predložený 
na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

33. hlasovanie – za udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín

prítomných – 18

za – 17 

proti – 0 

zdržal sa – 1  

22.2 Udelenie Ceny primátora mesta

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.

Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

34. hlasovanie – za udelenie Ceny primátora mesta

prítomných – 18 



za – 18 

proti – 0 

zdržal sa – 0  

22.3 Udelenie ceny PRO URBE

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.

Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

35. hlasovanie – za udelenie ceny PRO URBE

prítomných – 18 

za – 17 

proti – 0 

zdržal sa – 1  

23. Interpelácie poslancov

Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov mestského 
zastupiteľstva.

25. Rôzne

25.1 Návrh na schválenie zámeru prenájmu majetku mesta 
Šamorín – miestnych komunikácií vyhradených na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel (AREA Šamorín 
s.r.o.)

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

36. hlasovanie – za schválenie zámeru na prenájom majetku mesta Šamorín 

prítomných – 18 (AREA Šamorín s.r.o.)

za – 18 

proti – 0 



zdržal sa – 0  

25.2 Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že finančná komisia 
prerokovala predložený návrh a odporučila na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

37. hlasovanie – za plat primátora mesta

prítomných – 18 

za – 18 

proti – 0 

zdržal sa – 0  

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 
mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Katarína Boróková



Vypracoval: Mgr. Vajas Štefan

1 2 3 4

Škola a školské zariadenie            
Iskolák és iskolai intézmények

Mateja Bela, Kláštorná 1 400

Mátyása Korvína s VJM, Rybárska 900

s VJM, Mliečno 500

Spolu - Összesen 2 800

MŠ s VJM Školská 300

MŠ Školská 500

MŠ-Óvoda, Ulice Márie 300

MŠ-Óvoda, Veterná 500

MŠ-Óvoda, Poľovnícka 600

MŠ-Óvoda, Dunajská 700

MŠ s VJM, Mliečno 200

MŠ Gazd.rad 500

Spolu - Összesen 3 600

ZUŠ 800

Spolu 800

Gymnázium M.R.Š. 200
Gymnázium I.M. s VJM 200
Súkromná hotelová akadémia 100

működő iskolák és iskolai intézmények számára  elfogadott anyagi támogatás elosztására a 2016-os évre

MŠ

                                                       Návrh komisie školstva                                      Príloha č. 3
na prerozdelenie bežných transferov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území mesta Šamorín na rok 2016
A tanügyi szakbizottság javaslata 

Iné          
školy

ZŠ

Dotáciu v navrhovanej 
výške 3.600,- € využiť 

na letné opravy

Návrh prerozdelenia bežných transferov na rok 2016                                               
Javaslat az anyagi támogatás elosztására a 2016-os évre                     

Somorja Város fenntartásban levő iskolák és iskolai intézmények valamint a város területén



Vypracoval: Mgr. Vajas Štefan

Súkromné SOU SD Jednota 100
Špeciálna ZŠ - Speciális Alapiskola 100
Spolu - Összesen 700

Bežné transfery spolu 4 300

Rezerva Komisie škol. pri MsZ 2 100
Letné opravy 3 600
Spolu - Összesen 5 700
Bežné transfery 10 000
Schválený rozpočet 10 000

Iné          
školy



            Príloha č. 1

Návrh na prerozdelenie transferov pre telovýchovu, šport 
a mládež na rok 2016

Organizácia/športový 
klub

Požadovaná dotácia Schválená dotácia na 
rok 2016

K A J A K C A N O E 
KLUB Šamorín

22000 18120

Klub šermu Šamorín 21500 16880
ŠBK Šamorín 32000 22000
Z K G L A D I Á T O R 
Šamorín

31700 15500

Tenisový klub ŠTK 
Šamorín

8500 7500

TJ Družstevník Mliečno 5300 5200
BUDOKAN SAMARIA 8000 2700
K y o k u s h i n K a r a t e 
Šamorín

6000 4000

Stolnotenisový klub 
Šamorín

1200 800

Bedmintonový k lub 
Šamorín

2500 800

3klub Šamorín 2500 1500
Spolu : 140 200.- € 95 000.- €

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery športových jednotiek.

Organizácia/mládež/
iné

Požadovaná dotácia Schválená dotácia na 
rok 2016

LAURA, ZDRUŽENIE 
MLADÝCH 

640 500

Škola bojových umení 
v Šamoríne

1 500 900

PEGASUS MONARCH 
SLOVAKIA

500 400

Rodičovské združenie 
ZŠ Mateja Bela

500 500

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Šamorín

4000 1200



Mestský modelársky 
klub Šamorín

1150 500

Združenie regionálneho 
rozvoja CR a ŠK 
KORMORÁN – I. 
projekt

2000 300

Združenie regionálneho 
rozvoja CR a ŠK 
KORMORÁN – II. 
projekt

2000 700

Spolu : 12290.- € 5000.- € 

Z rozpočtových prostriedkov – bežné transfery pre mládež.



Príloha	č.	2
Návrh na prerozdelenie transferov na záujmovú umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok 2016 

p. č. Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Schválená dot. 

1 Deja vu - klub  Hudobný život v Šamori ́ne a jeho okoli ́ - vydanie publikácie 1 200,00 € 1 000,00 €

2 Bc. Iveta Majirska ́ health spa CD hudobnej skupiny Good Feeling 1 000,00 € 0,00 €

3 Kultúrne združenie hudobnej folkl. skupiny Csalló Pestovanie a sprostredkovanie tradičnej maďarskej ľudovej hudby v Šamoríne .... 5 300,00 € 800,00 €

4 Kultúrne združenie hudobnej folkl. skupiny Csalló Výchovne ́ koncerty hudobne ́ho zoskupenia Samaria Jazz Trio 840,00 € 0,00 €

5 CSEMADOK, MO Šamorín Prevádzkové náklady Mládežn.  folklórneho súboru "Ifjúsági" CSALI v roku 2016 3 500,00 € 2 500,00 €

6 CSEMADOK, MO Šamorín Prevádzkové náklady zmiešaného speváckeho zboru HÍD v roku 2016 3 100,00 € 1 500,00 €

7 CSEMADOK, MO Šamorín Prevádzkové náklady  Detského folklórneho súboru "Nagy" CSALI v roku 2016 3 500,00 € 2 000,00 €

8 CSEMADOK, MO Šamorín Prevádzkové náklady Folklórneho súboru CSALLÓ v roku 2016 2 800,00 € 1 500,00 €

9 CSEMADOK, MO Šamorín Svätoštefanské kultúrne dni 2016 - Szent István kultúrális napok 2016 2 200,00 € 1 000,00 €

10 CSEMADOK, MO Šamorín Prevádzkové náklady Detského folklórneho súboru "Kis" CSALI v roku 2016 3 600,00 € 2 000,00 €

11 CSEMADOK, MO Mliečno Podpora činnosti miestnej organizácie v roku 2016 1 200,00 € 1 000,00 €

12 Deja vu - klub  VI. DEJA VU PARTY stretnutie na ́rodnosti ́ pri dobrej hudbe 2 000,00 € 1 200,00 €

13 Občianske Združenie Elektrický Strom - Electree Spoločná výstava Electree 300,00 € 200,00 €

14 Občianske Združenie Elektrický Strom - Electree Renton and the Error Jam – REM phase - vydanie CD 1 680,00 € 800,00 €

15 IMMORTAL Svätoštefanské slávnosti - Szent István király ünnepség 1 300,00 € 800,00 €

16 Imrich Ne ́meth Hudba starých čias (vydanie CD) 1 500,00 € 500,00 €

17 Ing. Eva Mayerová Príprava a prezentácia knihy rozprávok "Lili a Boti"  1 200,00 € 0,00 €

18 Ing. Eva Mayerová Interaktívna prezentácia rozprávkových kníh pre školáčikov 970,00 € 0,00 €

19 Ing. Eva Mayerova ́ DUNART.COM6 umelecký tábor - DUNART.COM6 nemzetközi művésztelep 4 000,00 € 2 000,00 €

20 Mgr. Judita Kaššovicova ́ Festival alikvo ́tnych spevov a zvukov - 2. ročni ́k 3 000,00 € 2 000,00 €

21 Kiss Gábor Gibbó Ambroti ́pia (výstava) 500,00 € 300,00 €

22 Harmonia Classica KONCERT BEZ HRANÍC 600,00 € 600,00 €

23 Kulturna ́ briga ́da - Šamori ́n Spomienky dávnych čias (výstava) 1 300,00 € 500,00 €

24 Kultu ́rne združenie Šamori ́n a okolie Identita v oblasti vzdela ́vania a kultu ́ry - Identitástudat az oktatásban és a kult .... 2 000,00 € 500,00 €



25 Laura, združenie mladých  "Oratko- zaži to spolu s nami" 450,00 € 0,00 €

26 Materské centrum BABA KLUB Oslava 13. narodenín materského centra Baba klub 1 600,00 € 0,00 €

27 Miestny odbor Matice slovenskej Šamorín Podpora šamori ́nskych kultu ́rnych aktivi ́t v roku 2016 2 000,00 € 2 000,00 €

28 Občianske združenie Pierdo Ty len tancuj kým ti hra ́m - festival ro ́mskej kultu ́ry v Šamori ́ne 2. ročni ́k 5 760,00 € 2 000,00 €

29 Občianske združenie Pierdo Hudba v duši - talentova ́ su ́ťaž 4. ročni ́k 4 820,00 € 2 000,00 €

30 Sancta Maria Šamorín Adventné koncerty v roku 2016 300,00 € 300,00 €

31 Sancta Maria Šamorín Videoklip na podporu hudobného nosiča 800,00 € 0,00 €

32 Sancta Maria Šamorín Podpora fungovania zboru 900,00 € 700,00 €

33 Rodičovske ́ združenie pri ZUŠ Štefana N.Š. Hudba na ́s spa ́ja (medzinárodný žiacky koncert) 200,00 € 200,00 €

34 Rodičovske ́ združenie pri ZUŠ Štefana N.Š.  Tvorive ́ dielne pre žiakov výtvarne ́ho odboru a krátky kurz pantomímy pre žiakov 700,00 € 300,00 €

35 Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru Výstavne ́ a sprievodne ́ aktivity v At Home Gallery v roku 2016 9 000,00 € 3 000,00 €

36 VEST-MUSIC&CULTURE Tanečné domy a iné veselice v Šamoríne -  Táncházak és egyéb mulatságok  4 800,00 € 2 800,00 €

37 VEST-MUSIC&CULTURE Svätoštefánske dni - XXVI. ročník - XVI.  Szent István Napok 2 500,00 € 0,00 €

38 VITA HUMANA Vydanie druhej zbierky so zvukovým nosičom: Zsipp-zsupp, Hojda-hojda II. 2 000,00 € 500,00 €

Spolu : 84 420,00 € 36 500,00 €

Cirkev 

1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín 825

2. ECAV, cirkevný zbor Šamorín 1650

3. Reformovaná kresťanská cirkev, cirkevný zb. Šamorín 825

Spolu : 3300










