Zápisnica č. 20
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 09.02.2017

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 13, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Mária Horváthová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Jozef Nagy, 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: Ľudovít Ürge a Mgr. Márton Domsitz.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 13
za – 13
proti – 0
zdržal sa – 0
Doplnenie programu rokovania:
Neodzneli žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za predložený program rokovania
prítomných – 13
za – 13
proti – 0

zdržal sa – 0

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za správu o kontrole plnenia uznesení
prítomných – 14
(dostavil sa Koppány Kovács)
za – 14
proti – 0
zdržal sa – 0

3.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta Šamorín na roky 2017, 2018, 2019

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na r. 2017 – 2019
prítomných – 15
(dostavil sa Robert Keresztes)
za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

4.

Návrh viacročného programového rozpočtu
mesta na r. 2017 – 2019

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že oproti materiálu,
ktorý bol zverejnený nastali drobné zmeny, ktoré už sú zapracované do materiálu,
ktorý dostali poslanci.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za viacročný programový rozpočet mesta na r. 2017 – 2019
prítomných – 15
za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

5.

Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok r. 2017

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
prítomných – 15
za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

6.

Návrh VZN č. 1/2017 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
2017

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. Podľa školského zákona
mesto určuje výšku dotácie na žiaka pre jednotlivé školské zariadenia. Dotácie sú
určené na mzdy pre zamestnancov a režijné náklady. Zdôraznil, že z týchto peňazí
sa nedajú realizovať žiadne kapitálové výdavky, nemôžu sa rekonštruovať školy,
školské jedálne, nemôžu vybudovať telocvične atď.
Komisii školstva bolo zaslaných 7 pripomienok, z toho šesť bolo rovnakých –
súviseli s dotáciou v základných školách a jedna pripomienka sa týkala dotácie pre
súkromné logopedické centrum. Školská komisia viackrát prerokovala tento návrh
a vyhodnotila pripomienky. Pre výpočet výšky dotácie sú vždy zohľadnené aj
požiadavky školských zariadení a osobné a prevádzkové náklady. Riaditeľky týchto
škôl sú zastúpené v komisii, ony vedia najlepšie, čo potrebujú ich školy, aké sú
prevádzkové a režijné náklady, mzdy atď. Na výpočet dotácie boli použité
predpokladané výdavky, čo je tiež veľmi dôležité. Keď sa pripravuje rozpočet, ešte
nemáme presné informácie o počte žiakov, ani informácie o zvýšení platov. Napríklad
minulý rok v novembri, kedy sa pripravoval rozpočet, sme nevedeli, že od septembra
bude zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov o 6 a 4
percent. Zamestnanci v školstve nie sú platení podľa počtu žiakov. Dodal, že on sám
je tiež učiteľom – pedagógom. Keď učí v triede, kde je 25 žiakov, dostane taký istý
plat, ako keď má hodinu v triede, kde sú desiati žiaci alebo pätnásti študenti. Nie je
v tom žiadny rozdiel. Myslí si, že pre mesto je prioritou, aby školské zariadenia
v meste fungovali stopercentne a bez problémov. Musíme priznať, že v slovenskej
základnej škole sú nejaké kapacitné problémy, a to, že rozpočítavať tu sumy na
žiaka, nemá žiadny zmysel.
Ďalej uviedol, že v poslednej dobe boli v školských zariadeniach vykonané
rôzne inšpekcie a kontroly. Kontrolné orgány nenašli žiadne porušenie právnych
predpisov. Prečítal výsledok kontroly z listu Okresného úradu v Trnave č. 1/2017, kde
je uvedené: Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov
vydaných na ich základe.
Komisia školstva odporúča materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Primátor mesta – spýtal sa, či majú poslanci k predloženému materiálu otázky,

pripomienky alebo návrhy na doplnenie.
Nikto z poslancov sa nehlásil, preto primátor mesta sa spýtal občanov, či oni
majú k materiálu otázky.
JUDr. Ondrej Chrena – uviedol, že z údajov, ktoré vyžiadal z mestského úradu
mu boli zaslané priemerné výšky platov vychovávateľov v školských kluboch detí. V
ZŠ Mateja Bela to vychádza ročne na približne 178 tis. €. Na základe návrhu VZN,
ktoré je predložené, vychádza dotácia pre školský klub detí ZŠ M. Bela na sumu
148.086,- €. Všetky údaje sú poskytnuté mestským úradom a predpokladá, že sú
presné, týmto návrhom vychádza školský klub detí pri Základnej škole Mateja Bela
v deficite 30 tis. € ročne. Na uvedené chce iba upozorniť.
Primátor mesta – nie je cieľom ani účelom VZN a celého financovania tohto
druhu, aby niektoré zariadenie mesta bolo deficitné alebo podfinancované. Údaje,
ktoré boli poskytnuté, sú za určité obdobie. Uistil prítomných, že toto školské
zariadenie nebolo doteraz nikdy podfinancované ani deficitné a nebude ani v tomto
roku.
PaedDr. Gábor Veres – nemá žiadne informácie, že by učitelia ZŠ Mateja Bela
alebo iní školskí zamestnanci nedostali načas výplaty alebo nemali zaplatené
nadčasy alebo osobné príplatky. Ani riaditeľka školy nemá takéto informácie. Nevie,
odkiaľ zobral pán Chrena informáciu a údaje, ktoré aj jemu preposlal, že sú
podhodnotení.
Primátor mesta – pán Chrena povedal, že údaje získal z mestského úradu,
teda pravdepodobne zo školského úradu, kde mu boli poskytnuté údaje.
Ing. Edit Bauer – vysvetlila dôvod rozdielu platov na ZŠ Mateja Bela a ZŠ
Mátyása Korvina.
JUDr. Ondrej Chrena – nechce, aby bol vnímaný ako človek, ktorý hľadá
chyby, nie je to jeho cieľ. Tie údaje, ktoré žiadal, boli k septembru za posledný
štvrťrok, neboli tam ešte zahrnuté vianočné odmeny a je jasné, že od septembra
alebo októbra mesto neprestane vyplácať učiteľov a vychovávateľov. Nejde tu
o učiteľov ale o vychovávateľov, keďže je to školský klub detí. Chce iba upozorniť, že
z údajov, ktoré získal z MsÚ mu vyšiel deficit 30 tis. €, nič viac, nič menej.
Primátor mesta – je to jasná reč. Povinnosťou primátora za pomoci mestského
zastupiteľstva je, aby zabezpečil plynulý chod aj týchto školských zariadení, ktoré nie
sú dotované ako prenesený výkon ale ako ordinárny výkon v školstve.
Ing. Martin Šimurda – položil dve otázky k už prerokovanému štvrtému bodu
programu – k návrhu viacročného rozpočtu mesta a to, kapitálový výdavok rodinné
domy Bučuháza vo výške 115 tis. €, čo je to za výdavok? Je to na inžinierske siete?
Ing. Imrich Tóth – na prípojky a vybudovanie inžinierskych sietí.
Ing. Martin Šimurda – to sú mestské pozemky?
Primátor mesta – áno, sú to mestské pozemky.
Ing. Martin Šimurda – ďalej sa spýtal k rekonštrukcii Materskej školy na
Gazdovskom rade, kde je uvedený plánovaný výdavok 530 tis. €. Poznamenal, že je
to iba pre svoju informáciu, ale možno aj pre informáciu verejnosti. Spýtal sa, či to je
projekt Ministerstva hospodárstva, ktorý má byť refinancovaný z európskych peňazí?
Primátor mesta – jednoducho povedané – je to na zateplenie a rozšírenie
kapacity tejto škôlky z Ministerstva výstavby.
Ing. Martin Šimurda – je rád, že sa také niečo chystá. Ďalšie jeho otázky sa
týkali aktuálne prerokovávaného materiálu, a to VZN. Pri ZŠ Mateja Bela videl
vyššie kapitálové výdavky. Je mu ľúto, že sa nenašli finančné prostriedky na opravu

záchodov, ale to možno v budúcnosti. Všimol si, že na roky 2018 a 2019 má mesto
nachystané veľké úpravy v meste, čo je super a verí, že sa tam dostane aj ZŠ M.
Bela, lebo tiež má veľké deficity, ktoré nevidel na roky 2018 a 2019 plánované
s takým rozsahom. Vrátil sa k téme škôl, keď predseda komisie školstva uviedol, že
riaditeľky škôl najlepšie vedia, aké sú potreby škôl a že sa nerobia rozpočty na
žiakov. Preto by položil logickú otázku a nech mu skúsia odpovedať, keďže s tým
robia, kde nevie nájsť chybu. Verí tomu, že tým číslam rozumejú. Školský klub pri ZŠ
M. Bela má 433 detí a 15 učiteľov, to znamená, nebavme sa o deťoch ale bavme sa
o učiteľoch. ZŠ Mateja Korvína má 6 učiteľov v klube – nemení sa to rokmi, 15 bolo
aj vlani aj v M. Korvína, v Mliečne sú už dlhodobo dve v školskom klube. Nebavme
sa o platoch učiteľov ale o platoch vychovávateľov v školských kluboch, aby tam
nedochádzalo k omylu, toto nie je prenesená kompetencia, to je originálna
kompetencia tohto. Keď som si prepočítal na počty žiakov, mne to veľmi pekne číslo:
plus mínus 29-30 žiakov na jedného učiteľa, čo je super, že tá optimalizácia je
nastavená rovnako všade. V takom prípade ale nerozumiem tomu, prečo dotácia
v ZŠ M. Korvína práve pri školskom klube je tak výrazne vyššia. Chcel by vedieť
odpoveď a nechce odpoveď, že tá škola je menšia, to neobstojí, keďže Mliečno je
ešte menšie, ale tam tá dotácia je približne rovnaká ako na M. Korvina. To značí, že
veľkosť školy nie je v tomto limite. To je ako keby, povedal by som, v úplnom rozpore
s tým, čo povedala pani Bauer. Jediné, čo si viem predstaviť ako argument je – a to
my vy povedzte – že na ZŠ M. Korvína sú omnoho vyššie mzdy zamestnancov, ktorí
vychovávajú deti. Alebo sú tam iné materiálové výdavky alebo prevádzkové, ktoré sú
výrazne vyššie, lebo skalná logika týchto čísiel nepustí.
Primátor mesta – jednoznačnú odpoveď na vašu otázku teraz v tomto
momente nedostanete. Nech sa páči, sme tomu otvorení, treba si na to sadnúť,
príďte na úrad, samozrejme, keď máte záujem, aby ste si financovanie spoločne
s odbornými pracovníkmi prešli, lebo vy tu hovoríte o počtoch. Ja k tomu poviem
toľko, že na jednej škole je niekoľko percent týchto zamestnancov, ktorí majú vo
svojom úväzku aj prácu učiteľa, to znamená robia nielen v originálnej kompetencii ale
pracujú aj v prenesenej kompetencii. Okrem toho je iné, ak niekto pracuje vo svojich
stredných rokoch a je na konci tabuľky, kde sú triedy jednotlivých zaradených
pracovníkov v školstve, ale nechce to tu rozoberať, nie je jeho povinnosťou ovládať
tieto tabuľky. Ponúka ešte raz možnosť prísť na úrad a skontrolovať, preštudovať
tieto čísla.
PaedDr. Gábor Veres – pozná situáciu v maďarskej základnej škole, ako ste
uviedli, je tam 6 pedagogických zamestnancov a keď sa pozriete na odpracované
roky, čiže pedagogickú prax, majú minimálne 20-30 ročnú prax. Je to obrovský
rozdiel, keď je niekto pred dôchodkom, môže zarobiť v sektore aj 800 – 900,- €. Keď
niekto začína, má rok-dva praxe, zarobí 450,- €. Takže určite je tam obrovský rozdiel.
Nepozná presne situáciu v ZŠ M. Bela, ako sú na tom zamestnanci vekovo, doteraz
to neštudoval, ale určite si to preštuduje.
Ing. Martin Šimurda – ja odpoviem toľko, áno, pán primátor, rozumiem. Na
druhej strane – teraz sa to schvaľuje, sú to peniaze, ktoré sú súčasťou rozpočtu,
ktoré sa takto schvália. Minimálne pre ľudí by bolo dobré zodpovedať, že prečo sú
tam také veľké rozdiely – to je jedna vec a druhá vec je, že potom neviem kde vzniká
zrada. Keď si zažiadame o slobodnom prístupe k informáciám, neberme platy
zamestnancov v školskom klube Mateja Korvína, Mateja Bela si neviem predstaviť,
z akej príčiny sú nižšie platy na M. Bela ako M. Korvína. Normálna nejaká logická

chyba, ktorú by ste vy mali vedieť zodpovedať, pretože vy hospodárite s peniazmi. Ja
som ako občan na to upozornil, preto by tom rád vedel tú odpoveď teraz.
Primátor mesta – povedal som, že teraz vám neviem dať jednoznačnú
odpoveď. Nech sa páči, ak si myslíte, že voľakto podvádza alebo vedome skresľuje
tie veci, treba to prekontrolovať.
Ing. Martin Šimurda – ale to je vaša povinnosť.
Primátor mesta – je mojou povinnosťou, alebo našou povinnosťou, ale ja som
presvedčený, že nie je to takáto systémová chyba. Môžem vám uviesť niekoľko
príkladov zo Slovenska, kde sú velikánske rozdiely, sto percentné rozdiely vo
financovaní v tom istom meste toho istého typu zariadenia. Napríklad v Senci, aby
som nezachádzal ďaleko, v školskom klube detí je najnižšia dotácia na jedno dieťa
345,- € a najvyššia dotácia 529,- € v tom istom meste, v tom istom zariadení.
Ing. Martin Šimurda – áno, ale bavme sa teraz o našom rozpočte. Kvôli tomu
sme tu, nie kvôli Sencu. To nech si riešia v Senci, prečo je tam taký rozdiel.
Primátor mesta – nepovedal som, aby ste riešili Senec ani ja nechcem riešiť
Senec.
Ing. Martin Šimurda – jasné, ale v tom prípade to nie je argument, prečo je to
tu tak. Ja chcem ten argument, ktorý je vecný. Neviete číslo presne, ale vy tu
schvaľujete kopu iných čísiel.
Primátor mesta – vravel som, príďte na úrad, aj dvaja, traja, sadnite si
a prekontrolujte tiež tieto veci.
Ing. Martin Šimurda – ale teraz to schvaľujete. Vy tu schvaľujete rozpočet cez
milión Eúr. Tam sú aj škôlky. Vy ste si nie istý tými číslami? To znamená, že ste si istý
všetkými číslami?
Primátor mesta – všetkými som si istý.
Ing. Martin Šimurda – no tak mi tú odpoveď dajte teraz.
Primátor mesta – nedám vám odpoveď, lebo neviem. Táto otázka je účelová.
PaedDr. Gábor Veres – mzda v slovenskej základnej škole je 970,- €, kým
mzda v maďarskej základnej škole je 864,- €. V maďarskej základnej škole dostanú
vychovávateľky oveľa menej ako v slovenskej základnej škole.
Ing. Martin Šimurda – preto nechápem, prečo dotácia na žiaka je vyššia.
PaedDr. Gábor Veres – boli to posledné tri mesiace.
Ing. Martin Šimurda – minulý rok to bolo presne takto isto.
PaedDr. Gábor Veres – hovoril som o tom, že ak je niekto pred dôchodkom
a má 30-40 rokov praxe, tak to je samozrejmé, že dostane viac peňazí.
Ing. Martin Šimurda – tak prečo sa to v tej priemernej mzde neukáže?
PaedDr. Gábor Veres – pani Bauer tu o tom pred chvíľou hovorila, že
odmeňovanie a princíp odmeňovania je rôzne na jednotlivých školách. Riaditeľky na
jednotlivých školách inak vyplácajú odmeny a osobné príplatky.
Ing. Martin Šimurda – dobre, inak sa udeľujú odmeny, ďakujem.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za VZN č. 1/2017
prítomných – 15
za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

7.

Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ
v Šamoríne Zb. čiastky č. 30/2014/VI. zo dňa
26.06.2014
na prevod nehnuteľného majetku
mesta v k. ú. Šamorín (JORVIK s.r.o.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za schválenie zmeny uznesenia MsZ Zb. č. 30/2014/VI. –
prítomných – 15
JORVIK s.r.o.
za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

8.

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

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth - komisia finančná a správy majetku mesta prerokovala
predložený materiál a odporučila odpredaj pozemku za stanovenú kúpnu cenu
predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku mesta
prítomných – 16
v k.ú. Bučuháza – Štefan Klúcsik
za – 15
(dostavil sa Ing. Štefan Andrássy)
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1

9.

Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu na
spracovanie územno-plánovacej dokumentácie
(ÚPD) vrátane jeho spolufinancovania

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za schvál. žiadosti o dotáciu na sprac. územno-plánovacej
prítomných – 16
dokumentácie vrátane jeho spolufinancovania
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie harmonogramu termínov
riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2017
Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – navrhol zmeniť čas začatia rokovaní na skoršie, pretože
zaužívaný čas 16.30 hod. je dosť neskoro pre každého, kto pracuje a je únavné
rokovať do neskorších hodín po pracovnej dobe.
Primátor mesta – budeme sa s návrhom zaoberať.
Ing. Edit Bauer – do harmonogramu termínov zasadnutí mestského
zastupiteľstva nie je zapísané slávnostné zasadnutie MsZ.
Primátor mesta – keď sa spracovával materiál, ešte sme nevedeli termín
slávnostného zasadnutia MsZ. Treba doplniť dátum do harmonogramu termínov.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schvál. harmonogramu termínov zasadnutí MsZ v r. 2017
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

11. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie
mimoriadnej dotácie na prevádzku LSPP
v Šamoríne (RESCUE – BH s.r.o.)
Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. Spoločnosť RESCUE-BH, s.r.o.
dňom 01.02.2017 spustila v Šamoríne prevádzkovanie ambulantnej lekárskej služby
prvej pomoci pre dospelých. Zdravotné poisťovne z dôvodu spádového územia, ktoré
bolo pridelené dočasne prevádzkovateľovi LSPP Dunajská Streda, nemôžu
systémovo zazmluvniť LSPP Šamorín na mesiac február 2017.
Podľa prísľubu poisťovní od 01.03.2017 bude LSPP Šamorín zazmluvnená vo
všetkých zdravotných poisťovniach. Tohto času dokladá spoločnosť zmluvu so
zdravotnou poisťovňou Dôvera, účinnú k 01.03.2017.
Na základe tohto stanoviska žiada spoločnosť RESCUE-BH, s.r.o. Mestské
zastupiteľstvo v Šamoríne o mimoriadnu jednorazovú finančnú dotáciu v sume
4.800,- € na čiastočné pokrytie mzdových a prevádzkových nákladov LSPP Šamorín.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schválenie poskytnutia mimoriadnej jednorazovej dotácie

prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

na prevádzku LSPP (RESCUE-BH, s.r.o.)

12. Interpelácie poslancov
Primátor mesta konštatoval, že pred zasadnutím MsZ bola odovzdaná jedna
písomná interpelácia. Odovzdal ju poslanec Koppány Kovács.
Koppány Kovács – prečítal svoju interpeláciu, v ktorej žiada odpoveď, či by
bolo možné v prvom polroku tohto roka, alebo radšej na jar očistiť dávnejšie osadené
sochy na území mesta. V prvom rade má na mysli veľmi zanedbanú sochu Milana
Rastislava Štefánika pred budovou evanjelickej fary. Jeho žiadosť sa týka aj sôch
umelcov umiestnených v Žandárskom parku pri ZUŠ. Dodal, že sochy nestačí iba
umiestniť, resp. osadiť ale treba sa o ne aj starať.

13. Podnety občanov
Neodzneli žiadne podnety občanov.

14. Rôzne
Primátor mesta – konštatoval, že v bode rôzne neboli predložené žiadne
materiály na prerokovanie.
Požiadal prednostu mestského úradu, aby oboznámil prítomných obsahom
listu – uznaním, ktoré dostalo Mesto Šamorín
Ing. Ervin Sármány – prečítal obsah listu:
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky týmto potvrdzuje výsledok
hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Mesto Šamorín bolo
vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.
29 % Slovenských miest a obcí prešlo hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnané s výsledkami okresov a ......
hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami, určitou finančnou silou
a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme
udelená Pečať rozvoja obcí a miest.

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

Zapísala: Katarína Boróková

