
Zápisnica č. 21
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  28.03.2017

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 mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol 
zástupca primátora mesta Csaba Orosz. Úvodom ospravedlnil neprítomnosť 
primátora mesta na rokovaní pre práceneschopnosť. Privítal prítomných poslancov a 
zamestnancov mestského úradu a  konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 
16, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice a skrutátorku súčasne bola určená Katarína 
Boróková.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Edit Bauer, PaedDr. Gábor 
Veres a János Méry.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ladislav Czafik a Ľudovít Ürge.

2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania:
K predloženému programu rokovania neodzneli žiadne návrhy na doplnenie.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 16
za – 16
proti – 0



zdržal sa – 0
2. Návrh na schválenie projektu s názvom 

„Rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a  
so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu 
Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“ 
vrátane jeho spolufinancovania

Ing. Lea Fašangová uviedla predložený materiál: Projekt „Rekonštrukcia 
objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu 
Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“, bol vypracovaný v rámci výzvy 
IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-1 s termínom odovzdania projektu do 31.03.2017. 
Žiadateľom je Mesto Šamorín. 

Predmetom projektu je rozšírenie kapacity materskej školy postavením 
prístavby, rekonštrukcia existujúcej časti objektu, stavebno-technické úpravy areálu 
materskej školy a zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu materskej školy, ktorá 
sa nachádza v centrálnej časti mesta Šamorín. Časti materskej školy určené na 
rekonštrukciu pozostávajú z jednopodlažného hospodárskeho pavilónu a z jedného 
dvojpodlažného učebného pavilónu. Druhý dvojpodlažný pavilón slúžiaci 
administratívnym účelom nie je predmetom projektu. Rozšírenie kapacity MŠ bude 
dosiahnuté prístavbou nového pavilónu, čím vzniknú dve triedy s kapacitou 36 detí. 
Vytvorením novej jedálne dispozičnými zmenami sa vytvoria vhodné podmienky na 
stravovanie detí. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu spočíva v zateplení 
fasády a strechy objektu, výmene výplní otvorov, výmene osvetľovacích telies, 
hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy  a v realizácii systému rekuperácie.  

Hlavné aktivity projektu sú:
- rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ prístavbou za účelom vytvorenia 

2 tried po 18 detí 
- rekonštrukcia existujúcej časti budovy za účelom vybudovania novej jedálne, 
čím sa vytvoria vhodné podmienky pre stravovanie detí

- stavebno-technické úpravy areálu s doplnením prvkov inkluzívneho 
vzdelávania a zelenej infraštruktúry

- materiálno-technické vybavenie nových tried - interiérové vybavenie, 
vzdelávacie pomôcky, vrátane špeciálnych pre deti so špeciálnymi potrebami

- zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ.
Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry MŠ Gazdovský rad 

v meste Šamorín, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov, 
zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania potrebného pre úspešné 
zvládnutie povinnej školskej dochádzky, vytvorenie podmienok pre integráciu detí so 
špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie), 
vytvorenie vhodných podmienok pre stravovanie detí, zvýšenie energetickej 
hospodárnosti objektu MŠ. Cieľovou skupinou sú deti  od 3-5 r. veku. Zrealizovaním 

projektu sa získa nový pavilón s plochou 110,5 m2, rozšírenie celkovej kapacity MŠ o 
36 detí, vytvoria sa vhodné podmienky na začlenenie detí v rámci inkluzívneho 
predprimárneho vzdelávania, pomôžeme zlepšiť podmienky na zosúladenie 
súkromného a pracovného života rodičov, dosiahneme zvýšenie dostupnosti 
predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov v meste, 
ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem.



Celkové výdavky projektu sú vo výške 603.595,28 €, z toho oprávnené 
výdavky vo výške 398.166,52 € a neoprávnené výdavky vo výške 205.031,76 € 
(neoprávnené výdavky sú tie, ktoré sú nad rámec finančného limitu výzvy). 
Spolufinancovanie projektu je vo výške 205.031,76 € + 19.908,33 € (5 % 
z celkových oprávnených výdavkov).

Csaba Orosz – otvoril diskusiu k téme a spýtal sa poslancov, či má niekto 
otázky alebo pripomienky k nastolenému materiálu.

Ing. Štefan Andrássy – spýtal sa, či sa bude stavať do výšky alebo do šírky.
Ing. Lea Fašangová – stavať sa bude aj do výšky aj do šírky, vybudujú sa dve 

nové triedy a nová jedáleň. Prebehne rekonštrukcia budovy a parku.
Ing. Štefan Andrássy – zateplí sa kompletne celá budova?
Ing. Lea Fašangová – iba budova materskej školy, druhá časť nie, sú to dve 

samostatné budovy.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – nevideli sme projekt ale žiada sa od nás 

poslancov súhlas na financovanie stavby a rekonštrukcie. Spýtal sa, kto pripravil 
projekt, kto prevzal projekt, ktoré komisie to prerokovali.

Ing. Lea Fašangová – ona dostala už hotovú projektovú dokumentáciu.
Ing. Ervin Sármány – projektová dokumentácia sa vypracovala v roku 2005 

alebo 2006 a prerokovala sa ešte v minulom volebnom období. Teraz bola iba 
prepracovaná v zmysle aktuálnej výzvy a požiadaviek.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – poukázal na skutočnosť, že nie sú privolaní 
odborníci na prerokovanie hotových projektov, aby sa vylúčili prípadné nedostatky.

Ing. Štefan Andrássy – spýtal sa, dokedy treba projekt odovzdať.
Ing. Lea Fašangová – máme právoplatné stavebné povolenie, projekt musíme 

odovzdať do 31.03.2017, hoci práve dnes sme dostali list z Ministerstva, že termín 
na odovzdanie projektu sa posúva o dva týždne.

Jozef Nagy – suma 250 tis. € je obrovská suma. Odkiaľ ju vezmeme? 
Z úveru? Finančná komisia prerokovala tento materiál?

Ing. Imrich Tóth – na tento projekt máme v rozpočte plánované finančné 
prostriedky, lenže suma je oproti plánovanej o čosi vyššia, tak bude treba urobiť 
zmenu rozpočtu.

Ing. Lea Fašangová – už vlani sme vedeli, že suma bude 220 tis. €, táto suma 
aj bola zahrnutá do rozpočtu na tento rok.

Jozef Nagy – to znamená, že to už bolo schválené mestským zastupiteľstvom, 
tak niet ďalej o čom rokovať.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za schválenie projektu „Rekonštrukcia objektu s rozšírením 

kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy 
Gazdovský rad v meste Šamorín“ vrátane jeho spolufinancovania

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

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



Zapísala: Katarína Boróková


