
Zápisnica č. 16
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  30.06.2016

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: Jozef Nagy, Robert Keresztes 
a Ľudovít Ürge.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17 
za – 17  
proti – 0 
zdržal sa – 0  

Za overovateľov zápisnice boli určení: Koppány Kovács a PaedDr. Gábor 
Veres.

2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0



Doplnenie programu rokovania:
Ing. Imrich Tóth – navrhol stiahnuť body 18., 19. a 20. z programu rokovania.
Otázky, pripomienky ani námietky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za stiahnutie bodov 18., 19. a 20.z programu rokovania
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

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.
5. hlasovanie – za informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora
prítomných – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0  

3. Správa o  kontrole plnenia uznesení

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za správu o kontrole plnenia uznesení
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0



4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  k 
31.03.2016

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2016
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

5. Výročná správa hospodárenia konsolidovaného 
celku mesta Šamorín za rok 2015

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Ing. Ján Lelkes – prečítal stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému 

materiálu.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku 
mesta
prítomných – 17 Šamorín za rok 2015
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0 

6. Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na 
rok 2016

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že od vypracovania 
materiálu sa vyskytli ďalšie zmeny a podnety, ktoré navrhuje zahrnúť do tejto zmeny 
rozpočtu.

Ing. Edit Bauer – upozornila na potrebu nahradiť v riadku 4.2.3 ŠK pri ZŠ M. 
Bela slovo „odvody“ slovom „mzdy“.

Ing. Imrich Tóth – prečítal nové zmeny, ktoré navrhuje zapracovať do I. zmeny 
rozpočtu mesta.

zo sumy: o sumu:     na sumu:
Bežné príjmy 
1/ daňové príjmy :                  
- 133001– daň z nehnuteľnosti 990.000,00 € + 6.000,00 € 996.000,00 €



6/ Spolu ostatné dotácie :
Vytvoriť riadok
- MPSVR SR  - dotácia na 
   rozvoj sociálnej oblasti 0,00 € +12.000,00 €   12.000,00 €
Kapitálové príjmy 
9/ Štátna dotácia
Vymazať riadok
- MPSVR SR  - dotácia na 
   rozvoj sociálnej oblasti 12.000,00 € -12.000,00 €            0,00 €

Bežné výdavky  
4/ Vzdelávanie
- 09.  ŠK pri ZŠ M. Bela – zmeniť „610 Odvody“ na text „610 Mzdy“
- 09.  ŠJ pri ZŠ M. Bela
          610 Mzdy 48.900,00 € +4.075,00 €   52.975,00 €
          620 Odvody 17.260,00 € +1.425,00 €      18.685,00 €

7/ Sociálne služby
Vytvoriť riadok
- 10.1.2 - Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí a prísl.

0,00 € +17.000,00 €   17.000,00 €

9/ Komunikácie a doprava
- 05.3.0 – 637004/02 – zabezp. neplán. služieb v meste

8.000,00 € -4.000,00 €        4.000,00 €

10/ Prostredie pre život
- 05.6.0 – 633006/01 – Všeobecný materiál – sadenice, stromky, kríky

7.200,00 € -1.500,00 €        5.700,00 €
- 05.6.0 – 633006/03 – Kvetinové záhony

2.500,00 € -2.000,00 €           500,00 €

Kapitálové výdavky  
Vytvoriť riadok
- 0620/717003 – 8.2.4 – Rekonštrukcia námestia sv. Štefana

0,00 € +18.000,00 €      18.000,00 €
Vymazať riadok
- 1020/717003 – 7.2 – Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí a prísl.

0,00 € +17.000,00 €      17.000,00 €

Finančné operácie  
- 0660//821002/01 – 8.1.3 – Splátka úveru na kapitál

30.000,00 € -10.000,00 €      20.000,00 €

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – spýtal sa, či po týchto dodatočných 
zmenách je zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu mesta?

Ing. Imrich Tóth – áno, je to prepočítané. Bežný rozpočet je prebytkový 
a celkový rozpočet na strane príjmov a výdavkov je vyrovnaný.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016
prítomných – 17
za – 17



proti – 0
zdržal sa – 0

7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta za rok 2015

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za ročnú správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2015
prítomných – 17 
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

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

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2016
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Šamor ín č . 4 /2016  o podrobnost iach  
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

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.
Primátor mesta – na mestský úrad bolo doručených 35 pripomienok 

k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu, z toho 34 bolo rovnakého 
charakteru. Uviedol, že z došlých pripomienok sa vyhotovila zápisnica, ktorá bola 
rozoslaná všetkým poslancom. Primátor dal slovo prítomným občanom, z ktorých 
niekoľkí sa prihlásili do diskusie.



JUDr. Ondrej Chrena – žiadal o zvýšenie finančných prostriedkov v školskom 
klube pri ZŠ Mateja Bela na žiaka o 35,- € na rok a o 29,- € na žiaka – stravníka na 
rok. Podľa jeho vyjadrenia na ZŠ M. Bela v školskom klube je deficit cca 14.000,- € 
pri prerátaní nákladov a výnosov, v školskej jedálni je to cca 10 až 15.000,- €. Ak 
tieto jeho výpočty nie sú správne, stiahne svoj návrh.

Ing. Edit Bauer – vysvetlila, že prepočítané čísla na žiaka sú orientačné. 
Rozpočet pracuje s inými číslami. Uistila prítomných, 34 žiadostí bolo rovnakého 
charakteru, napr. štyri manželské páry poslali presne to isté znenie textu, avšak hoci 
bolo 34 zaevidovaných žiadostí, považujú sa za jednu pripomienku, nakoľko mali 
rovnaný text. Zdôraznila možnosť vzniku rozdielov o.i. v dôsledku inej štruktúry 
zamestnancov a uistila, že žiadne školské zariadenie nebude v deficite.

Ing. Martin Šimurda – od apríla, keď návrh VZN bol stiahnutý z materiálov, sú 
momentálne aj iné čísla. Hovoril o konkrétnych číslach a nepomere medzi nimi, napr. 
napriek zvýšeniu stravníkov sa náklady na školskú jedáleň veľmi nemenili. Keď sú 
rozdiely v kvalifikácii učiteľov, tak ako rodič žiaka slovenskej školy tiež žiada 
o kvalifikovaných učiteľov.

Alena Stihová (poradenské centrum LOGaDYS) – podľa jej názoru mesto 
dostalo navýšenie podielových daní. Myslí si, že 46,- € na žiaka na rok je 
nedostatočné a cíti sa poškodená, preto podala písomnú žiadosť. Podľa nej dotácia 
na žiaka by mala byť 132,- €. Nežiada nič, na čo nemá právny nárok. Kompetentní 
pracovníci školského úradu by sa týmto mali zaoberať už skôr. Nepovažuje za 
správne, že táto vec sa rieši až teraz.

Ing. Edit Bauer – overilo sa, že zák. č. 564/2004 jednoznačne určuje podiel 
dane pre samosprávy bez ohľadu na poskytované služby a z takéhoto titulu nebolo 
navýšené a  ani neumožňuje žiadne navýšenie.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – poznamenal, že 46,- € na žiaka na rok je 
skutočne málo, ale pri otváraní poradne mesto ponúklo svoje nebytové priestory.

Primátor mesta – výška dotácií školám bude prešetrená hlavným kontrolórom 
mesta, ktorý vypracuje zápisnicu o zistených skutočnostiach.

Ing. Tibor Pogány – jeho by zaujímalo, koľko detí, resp. žiakov navštevuje 
školské kluby, materské školy, základné školy a pod. s trvalým pobytom, prechodným 
pobytom a dochádzajúcich. Asi by to bolo zaujímavé zistenie.

Jozef Nagy – uviedol, že už teraz je zrejmé, že po I. zmene rozpočtu bude 
navýšenie v školskej jedálni pri ZŠ Mateja Bela o 11,- €, t.j. 111,- € na stravníka, 
takže žiada o upresnenie tejto položky vo VZN.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za VZN č. 4/2016
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0



10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Šamorín č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Šamorín

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – uviedol predložený materiál a požiadal, aby 
sa v § 1 bode 3 doplnila mestská časť Šámot, ktorá tam chýba.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za VZN č. 5/2016
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

Nasledovala krátka prestávka a po nej primátor mesta požiadal vedením 
rokovania zástupcu primátora mesta pána Csabu Orosza.

11.  Návrh na schválenie prevodu nájomného práva 
k pozemku v k. ú. Šamorín (záhradka na 
Pomlejskej ulici – Roland Kovács)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. prevodu nájom. práva k pozemku v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 Roland Kovács
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

12. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (SaVor spol. s  r. o.)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. prevodu nehn. majetku mesta z dôvodu hodného 



prítomných – 17 osobit. zreteľa v k.ú. Šamorín – SaVor spol. s r.o.
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
13. Návrh na schválenie zámeru na prevod 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Roland 
Csölle)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku mesta z dôvodu
prítomných – 17 hodného osobit. zreteľa v k.ú. Bučuháza
za – 17 Roland Csölle
proti – 0
zdržal sa – 0

14. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Ladislav 
Koller)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Jozef Nagy – už niekoľkokrát upozorňoval mestský úrad na uvádzanie 

presných adries. Opätovne nie je uvedené, že žiadateľ je z Mliečna.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku mesta z dôvodu 
prítomných – 17              hod. osobit. zreteľa v k.ú. Bučuháza – Ladislav Koller
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

15. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Ľubica 
Barčáková)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku mesta z dôvodu 



prítomných – 17     hod.osobit. zreteľa v k.ú. Bučuháza – Ľubica Barčáková
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 
16. Návrh na schválenie zámeru na prevod 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (Ing. Peter 
Prívracký a manž. Judita)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku mesta z dôvodu 
prítomných – 17 hodn. osobit. zreteľa v k.ú. Mliečno – Ing. Peter Prívratský 
za – 17 a manž. Judita
proti – 0
zdržal sa – 0

17. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín 
(záhradka na Pomlejskej ulici – Klára Nagyová)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za schválenie zámeru na prevod nájom. práva k pozemku 
prítomných – 17 v k.ú. Šamorín Klára Nagyová
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

18. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín 
(záhradka na Pomlejskej ulici – Lénart Szabó)

Neprerokované – materiál bol stiahnutý z programu rokovania.

19. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín 



(záhradka na Pomlejskej ulici – Tomáš Janata)

Neprerokované – materiál bol stiahnutý z programu rokovania.

20. Návrh na schválenie uzatvorenia:
a) „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien“
b) „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti 

s inžinierskou stavbou BA Šamorín, Priemyselná 
8, 7 b. j., NNK v k. ú. Šamorín (Západoslovenská 
Distribučná a. s.)

Neprerokované – materiál bol stiahnutý z programu rokovania.

21. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy 
o zriadení vecného bremena v k. ú. Čilistov, (areál 
IBV – 21 RD, LIB STAV spol. s r. o.)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za schválenie uzatvor. Zmluvy o zriadení vecného bremena
prítomných – 17 v k.ú. Čilistov (areál IBV – 21 RD, LIB STAV spol. s r.o.)
za – 14  
proti – 1
zdržal sa – 1
nehlasoval – 1 

22. Návrh na zrušenie uznesenia  MsZ  č. 13/2016/XV. 
zo dňa 07.04.2016 a  Návrh na schválenie 
odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. 
Mliečno (Tibor Domsitz – Mesto Šamorín)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za zrušenie uznes. MsZ č. 13/2016/XV. zo dňa 07.04.2016
prítomných – 17
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0 



nehlasoval – 1 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
23. hlasovanie – za schvál. odkúpenia nehnuteľn. – pozemku v k.ú. Mliečno 
prítomných – 17 Tibor Domsitz – Mesto Šamorín
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

23. Návrh na určenie výšky mesačného nájmu 
novopostavených bytov (23 b. j.) na Kasárenskej 
ul. v Šamoríne 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
24. hlasovanie – za určenie výšky mesačného nájmu novopostavených 
prítomných – 17 bytov (23 b.j.) na Kasárenskej ul. v Šamoríne
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

24. Návrh na schválenie zámeru na prenájom majetku 
mesta Šamorín – nebytového priestoru v budove 
ZŠ Mateja Bela v Šamoríne  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
25. hlasovanie – za schválenie zámeru na prenájom majetku mesta – 
prítomných – 17 nebyt. priestoru v budove ZŠ M. Bela v Šamoríne
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0



25. Interpelácie poslancov

Neboli odovzdané žiadne písomné a  neodzneli ani ústne interpelácie.

26. Podnety občanov

Neodzneli žiadne podnety občanov.

27. Rôzne

V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály.

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



Zapísala: Katarína Boróková


