
Zápisnica č. 15
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  11.05.2016

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 mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal 
prítomných poslancov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich 
poslancov je prítomných 13, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.

Za skrutátorku bola určená Katarína Boróková.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Imrich Tóth, Angela 
Jágerová a Ing. Tibor Duducz.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 13
za – 13  
proti – 0 
zdržal sa – 0  

Za overovateľov zápisnice boli určení: Csaba Orosz a Robert Keresztes. 
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 13
za – 13
proti – 0
zdržal sa – 0

2. Návrh na schválenie Zmluvy o nájme parkovacích 
miest (Mesto Šamorín – AREA Šamorín, s.r.o.)

Primátor mesta – uviedol predložený materiál a zároveň predstavil novú 
vedúcu odboru podnikateľského,   bytovej agendy a cestovného ruchu JUDr. 
Miroslavu Hargašovú.

JUDr. Miroslava Hargašová – uviedla, že predložená Zmluva o nájme 
parkovacích miest obsahuje všetky náležitosti a údaje, ktoré tam majú byť. Dodala, 



že predmetnú Zmluvu porovnali so Zmluvami iných miest a spracovala sa v podstate 
tak, ako to je v iných mestách.

Ing. Tibor Pogány – navrhol v čl. I. za zátvorkou doplniť: "Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Šamorín,". Ďalej navrhol v čl. II. bode 2.1 aby sa  
slová: "samospráva fungujúca" nahradili nasledovným znením: "samostatný územný 
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky". 

Ing. Edit Bauer – navrhla v čl. VI. v bode 6.1. na konci prvej vety doplniť slová: 
"a zabezpečí jeho plynulé užívanie“.

Upozornila na gramatickú nepresnosť v čl. II. v bode 2.2 a v čl. VII. v bode 
7.3.3, kde v oboch bodoch sa upraví gramatický tvar slova „parkoviska“ na slovo 
„parkovísk“.

Ďalšie návrhy, pripomienky  ani otázky neodzneli.
Primátor mesta dal hlasovať za odznelé návrhy na doplnenie, resp. opravu 

Zmluvy o nájme parkovacích miest.
3. hlasovanie – za doplnenie a opravu Zmluvy o nájme parkovacích miest
prítomných – 13 (Mesto Šamorín – AREA Šamorín, s.r.o.)
za – 13
proti – 0
zdržal sa – 0

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za schválenie Zmluvy o nájme parkovacích miest
prítomných – 13 (Mesto Šamorín – AREA Šamorín, s.r.o.)
za – 13 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

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

Zapísala: Katarína Boróková




