
Zápisnica č. 25
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  29.06.2017

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 17, preto mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné a zároveň ospravedlnil dvoch neprítomných 
poslancov z dôvodu práceneschopnosti.

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.

Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Ladislav 
Czafik a Jozef Nagy.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17 
za –  16 
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Robert Keresztes a János Méry.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 17
za – 15 
proti – 0
zdržal sa – 1
nehlasoval – 1 

Do volebnej komisie boli menovaní: Koppány Kovács a PaedDr. Gábor 
Veres.

3. hlasovanie – za volebnú komisiu
prítomných – 17
za – 16 
proti – 0
zdržal sa – 0



nehlasoval – 1 
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta navrhol prerokovať v bode Rôzne 3 materiály, a to:
1) Návrh na schválenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 

s rekonštrukciou prečerpávacej stanice č. 2 na pozemky v k. ú. Mliečno
2) Návrh na schválenie vymenovania nových členov Dozornej rady 

spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica č. 88, 
Šamorín

3) Návrh na schválenie vymenovania nových členov Dozornej rady 
spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. so sídlom Veterná 23/D, Šamorín

Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

2. Vyhodnotenie plnenia rozpoč tu mesta k 
31.03.2017

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta a tiež Výbor mestskej časti Mliečno.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2017
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

3. Správa nezávislého audítora z auditu  účtovnej  
závierky mesta Šamorín za  rok 2016

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth dodal, že predmetný materiál prerokovala komisia finančná 

a správy majetku mesta.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
prítomných – 17 mesta Šamorín za rok 2016
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0



4. Výročná správa hospodárenia konsolidovaného 
celku mesta Šamorín za rok 2016

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že predmetný materiál 
prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta.

Jozef Nagy – bolo by dobré zo strany mesta usmernenie na vypracovanie 
materiálu, pretože zbytočne veľa strán je z MsKS, naopak málo textu je v materiáli za 
školy, kde by očakával podrobnejšie rozpísaný text. Žiada, aby v budúcnosti bol 
materiál spracovaný vyváženejšie, aby všetky rozpočtové organizácie mesta mali 
približne rovnako dlhý komentár.

Otázky ani ďalšie pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za výroč. správu hospodárenia konsolid. celku mesta – r.2016
prítomných – 17
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

5. Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na 
rok 2017

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta rozšírená s predsedami ostatných komisií 
a tiež Výbor mestskej časti Mliečno.

Ing. Tibor Pogány – budova Polikliniky je vo veľmi zlom stave. Odkedy bola 
odkúpená, mesto neinvestovalo žiadne financie do opravy. Pre zlý stav budovy odišlo 
odtiaľ niekoľko lekárov. MPBH ako správca budovy sa snaží získať nových 
nájomníkov, Zatiaľ by mali záujem traja lekári: zubár, sonograf a detský urológ, avšak 
žiadajú vymeniť aspoň okná, ktoré sa takmer rozpadávajú, nedajú sa otvoriť. 
Potrebujú ordinácie, ale ak nebudú opravené, odídu. 

Ďalej uviedol, že inovácia RTG vyšla na 57 tis. €. Ďalej príprava miestnosti pre 
chránenú dielňu – Mgr. Nagy a iné opravy by mali stáť cez 109 tis. €, ale mesto tieto 
investície neprerokovalo so správcom budovy. Napriek tomu táto suma nepostačuje 
na rekonštrukciu, na nutné opravy, nieto na zateplenie budovy, preto žiada vyššiu 
sumu na rekonštrukciu Polikliniky.

Primátor mesta – ešte v tomto roku bude treba urobiť niekoľko nutných opráv 
a tieto náklady sa upravia v II. zmene rozpočtu mesta.

Ing. Martin Polovka – spýtal sa, aký je dôvod zníženia kapitálových výdavkov 
na rozšírenie kapacity Materskej školy Gazdovský rad o 157.000.- €? Jedná sa o 
prvú zmenu rozpočtu, tak na základe čoho viete povedať, že sa peniaze nepodarí 
vyčerpať?

Primátor mesta – ešte nie je schválený projekt a máme informáciu, že sa bude 
schvaľovať v treťom alebo štvrtom kvartáli. Budú sa musieť zrejme presunúť finančné 
prostriedky do budúceho roka.



Ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
prítomných – 17
za – 15 
proti – 0
zdržal sa – 1
nehlasoval – 1 

6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
prítomných – 17 
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

7. Návrh VZN mesta Šamorín č. 5/2017, ktorým sa 
určuje školský obvod základných škôl na plnenie 
povinnej školskej dochádzky žiakov v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. Dodal, že materiál 
prerokovala komisia školstva, ktorá odporučila materiál na schválenie a Výbor 
mestskej časti Mliečno.

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za VZN 5/2017
prítomných – 17
za – 16 
proti – 1
zdržal sa – 0



8. Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín 
k zaraďovaniu súkromnej materskej školy do 
siete škôl a školských zariadení a k začatiu jej 
činnosti na území mesta

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. Dodal, že materiál 
prerokovala komisia školstva, ktorá odporučila materiál na schválenie a Výbor 
mestskej časti Mliečno.

Prof. Ing. Pavel Élesztős – spýtal sa, či je garancia, že budú uprednostnené 
šamorínske deti.

PaedDr. Gábor Veres – ide o súkromnú materskú školu. Žiadali sme 
uprednostniť šamorínske deti ale garancia na to nie je. Mesto poskytne na dieťa 
súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za zaradenie súkromnej MŠ do siete škôl a školských zariad.
prítomných – 17 a k začatiu jej činnosti na území mesta
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

9. Správa o hodnotení systému plateného 
parkovania v Šamoríne od 01.06.2016 do 
31.05.2017

Robert Keresztes – uviedol predložený materiál. Dodal, že materiál 
prerokovala komisia dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti s odporučením na 
schválenie a tiež komisia finančná a správy majetku mesta.

Ing. Edit Bauer – uviedla, že okolo budovy Fórum inštitútu pre výskum menším 
je problém s parkovaním. Organizujú sa tu rôzne medzinárodné konferencie 
a účastníci často dostávajú „papuče“ alebo pokuty, že nemajú parkovacie lístky. 
Dôvodom je chýbajúci parkovací automat ale tiež problém pre zahraničných s SMS 
lístkami na parkovanie. Takto sa imidž mesta nezlepšuje. Konštatovala, že z príjmu 
za parkovanie sa už opravili niektoré chodníky a cesty na území mesta a dodala, že 
tieto investície by bolo vhodné zvlášť označiť, aby aj obyvatelia videli, z akých 
financií sa to robilo. Záverom požiadala, aby prevádzkovateľ parkovísk na území 
mesta našiel riešenie na uvedené nedostatky.

Jozef Nagy – navrhol hlasovať o návrhu poslankyne, pokiaľ to žiada zahrnúť 
do uznesenia.

Ing. Edit Bauer – stačí, ak to bude podchytené v zápisnici, pretože k tejto 
problematike sa zastupiteľstvo vráti ešte tento rok.

Robert Keresztes – sú aj iné návrhy, budeme sa nimi určite zaoberať.



Jozef Nagy – požiadal Správu o hodnotení systému plateného parkovania 
v meste zverejniť na internetovej stránke mesta a taktiež zverejniť v mestských 
novinách.

Primátor mesta – na stránke mesta to už je zverejnené v rámci materiálov na 
rokovanie a do mestských novín sa dá tiež informácia pre obyvateľov .

Ing. Martin Polovka – poďakoval za férový prístup a dodržanie prísľubu že po 
roku bude parkovacia politika prehodnotená. Nesúhlasí s niektorými závermi 
hodnotiacej správy, ako napr., že klesol počet nezákonných parkovaní. Podľa jeho 
názoru je to naopak, a to, že stúpol. Konkrétne: neriešené státie v zákaze státia, na 
chodníku, v zákrute, státie "na blikačky", katastrofálna dopravná situácia okolo 
trhoviska v sobotu, čo sa nerieši. Nie je jasné ako reprezentatívne sú údaje o 
prieskume voľných parkovacích plôch v jednotlivých oblastiach vo večerných 
hodinách. Nie je jasné, koľkokrát bol prieskum robený, sezónnosť atď. U nás sú 
parkoviská stále plné. Nesúhlasí so záverom Správy, že nie je potrebné navýšiť 
počet automatov. Severozápadná časť parkovacej zóny – vstup do mesta od 
Bratislavy – nie je pokrytá, veľa ľudí hľadá automaty, nemôže poslať SMS (služobné 
telefóny a pod.) Dodal, že sa plne stotožňuje s názorom Ing. Edit Bauer. 

Ku kontrole príjmov z parkovania sa spýtal, ako je zabezpečená? Príjmy z 
SMS sa odkontrolovať dajú – operátori majú údaje, ale ako prebieha kontrola z 
automatov? Majú automaty dvojitú registráciu vydaných potvrdení? 

V správe sa hovorí o doriešení parkovania na Hlavnej ulici. V nedávnej 
minulosti prebehla návrhová súťaž na obnovu Hlavného námestia, je na stránke 
mesta ale nedá sa stiahnuť. Dalo by sa poskytnúť tieto materiály, ako sú návrhy 
riešení a vizualizácie, v prístupnejšej podobe? 

Správa identifikuje niekoľko okruhov, ktoré bude treba opraviť, resp. doplniť do 
VZN formou jeho novely. Žiadam (pokiaľ je možné), aby neboli použité minimálne, 
hoci zákonné lehoty a aby bol širší priestor na diskusiu navrhovaných úprav.

Primátor mesta – každý automat na parkovacie lístky má dvojitú kontrolu. Na 
materiáloch sa pracuje, aby sa dali otvoriť. Bude dostatočný priestor na vyjadrenie sa 
k VZN, ktoré bude vyvesené na dlhšie obdobie, aby bol čas na pripomienky.

Ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za správu o hodnotení systému plateného parkovania
prítomných – 17 v Šamoríne
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie finančného príspevku na 
prevádzku LSPP v Šamoríne 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Spoločnosť Rescue-BH, s.r.o. doručila na adresu mesta Šamorín žiadosť 

o poskytnutie príspevku na prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) 
v Šamoríne na rok 2017 v sume 1,- €/rok na obyvateľa. Spoločnosť vo svojej žiadosti 
uviedla, že náklady na prevádzku LSPP sú vysoké a finančné prostriedky poskytnuté 
poisťovňami nepokryjú výdavky. Uvedený finančný príspevok by mal pokryť všetky 



náklady spojené s prevádzkou LSPP do konca roku 2017. Spoločnosť vo svojej 
žiadosti uviedla, že o pokračovaní PSPP budú rozhodovať štátne orgány, preto je pre 
nich rozhodujúci rok 2017, ktorý bude dôležitý na preukázanie opodstatnenosti 
zachovania tejto služby v Šamoríne pre potreby obyvateľov mesta a jeho spádového 
územia. 

MsZ na februárovom zasadnutí prerokovalo prechádzajúcu žiadosť 
spoločnosti o mimoriadnu dotáciu pre LSPP Šamorín a schválilo jednorazovú 
finančnú dotáciu vo výške 4.800,- € v prospech žiadateľa Rescue-BH, s.r.o. Zo 
schválenej sumy bola v marci t.r. poukázaná z účtu mesta Šamorín na účet 
spoločnosti Rescue-BH, s.r.o. čiastka vo výške 95 % zo schválenej sumy dotácie, t.j. 
4.560,- €.

Ing. Tibor Pogány – žiadal, aby mesto zaslalo prevádzkovateľovi LSPP list 
s upozornením, aby nezneužíval svoje postavenie. Dodal, že robia si čo chcú bez 
žiadosti a bez povolenia stavajú prístrešok a pod.

Primátor mesta – dnes to bolo zastavené s okamžitou platnosťou a bude 
nasledovať rokovanie so spoločnosťou Rescue-BH, s.r.o. aby k podobným 
nedorozumeniam už nedochádzalo. Dodal, že pohotovosť bude v tejto forme 
pokračovať do konca tohto roka. Či v budúcom roku bude možná prevádzka LSPP v 
tejto alebo inej podobe, uvidíme. Je možné, že bude môcť byť iba do 22. hodiny 
alebo iného času, čo zatiaľ nevieme.

Ing. Martin Polovka – uviedol, že z predloženej sumarizačnej tabuľky nie je 
jasná štruktúra nákladov zo strany poskytovateľa p. Hrčku. Detailnou analýzou 
nákladov je pravdepodobne možné dosiahnuť vyrovnanejšiu bilanciu prevádzky 
LSPP. Spýtal sa, či by nebolo možné osloviť aj v priebehu roka ďalších 
poskytovateľov čo  by mohlo byť čiastočným riešením. 

Primátor mesta – boli oslovení aj iní prevádzkovatelia ale nemali záujem. Po 
dohode s okolitými obcami sme sa dohodli, že príspevok 1,- € na rok za obyvateľa je 
adekvátny.

Ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schvál. finanč. príspevku na prevádzku LSPP v Šamoríne
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0 

11. Návrh na schválenie vymenovania konateľa 
spoločnosti  MPBH Šamorín s. r. o.  

Primátor mesta – uviedol predložený materiál. Dňa 24.04.2017 doručil Ing. 
Tibor Pogány mestu Šamorín prostredníctvom Mestského úradu v Šamoríne  
oznámenie o odstúpení z funkcie konateľa spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. so 
100 %-nou majetkovou účasťou mesta Šamorín dňom 30.06.2017.
     Na obsadenie funkcie konateľa MPBH Šamorín, s.r.o. bolo vypísané výberové 
konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2017, víťazom ktorého sa stal Ing. Boris 
Rozmuš, bytom Veterná 16, Šamorín.                    
     V zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 



neskorších predpisov  je obecné zastupiteľstvo oprávnené „zriaďovať, zrušovať a 
kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe“.

Uviedol, že sa bude hlasovať tajným hlasovaním.
Martin Polovka – uviedol, že bol jedným z uchádzačov na túto funkciu. Podľa 

jeho názoru existujú určité procesné pochybenia samotného výberového konania. 
Apeloval na neprepájanie kontrolnej a výkonnej zložky moci, čiže existujúce 
podnikateľské väzby a ďalšie osobné vzťahy. Dodal, že je síce ľudským právom 
uchádzať sa o funkciu a byť volený, ale existujú aj určité etické princípy, ktoré by sa 
mali zohľadniť.

Upozornil na neexistenciu projektu riadenia, zámeru ďalšieho rozvoja firmy, čo 
nebolo ani požiadavkou na účasť v konkurze.  

Ďalej uviedol, že sa v meste začína hovoriť o privatizácii sektora energetiky, 
kotolní. Poukázal na nutnosť rekonštrukcie rozvodov z dôvodu havarijného stavu.

Konštatoval, že MPBH mal za posledných 10 rokov štyroch riaditeľov, čo 
neprospieva stabilite firmy a nezakladá dostatočný potenciál pre rozvoj.

Primátor mesta – ani jeden z tu prítomných poslancov by neprikývol na 
privatizáciu bytového podniku. Garantujem, že nič také sa nechystá.

Martin Šimurda – postráda prítomnosť víťaza výberového konania. Uvítal by, 
keby sa predstavil a povedal niečo o sebe a o svojich plánoch.

Primátor mesta – netrval som na jeho prítomnosti, kým nie je jeho menovanie 
odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.

Keďže ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli, pristúpilo sa 
k tajnému hlasovaniu. Rozdali sa hlasovacie lístky k tajnému hlasovaniu, ktoré boli 
odovzdané volebnej komisii na sčítanie.

PaedDr. Gábor Veres – vyhlásil výsledky hlasovania. Konštatoval, že bolo 
odovzdaných 17 hlasovacích lístkov, z toho 3 hlasovacie lístky boli neplatné, 12-ti 
boli za a dvaja poslanci proti, takže Ing. Boris Rozmuš bol zvolený za konateľa 
spoločnosti MPBH Šamorín, s.r.o. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – tajné hlasovanie za konateľa spoločnosti MPBH Šamorín,

      s.r.o. so sídlom Veterná 23/D, Šamorín

12. Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného 
práva mesta Šamorín z listu vlastníctva  č. 2460 
v k.ú. Šamorín (Denis Libai a Andrea Zalková)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta ako 

aj komisia výstavby a územnej správy, ktorá odporučila predložiť materiál MsZ.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. výmazu ťarchy predkup. práva mesta v 
prítomných – 17 k.ú. Šamorín – Denis Libai a Andrea Zalková
za – 17



proti – 0
zdržal sa – 0

13. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (Jozef Szabados)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy, ktorá 

odporučila predložiť materiál MsZ, ďalej komisia finančná a správy majetku mesta, 
ktorá odporučila odpredaj pozemku za stanovenú kúpnu cenu vo výške 65,- € 
a Výbor mestskej časti Mliečno. 

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľ. majetku mesta v k.ú. Bučuháza
prítomných – 17 – Jozef Szabados
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

14. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (Imrich Szabados)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy, ktorá 

odporučila predložiť materiál MsZ, ďalej komisia finančná a správy majetku mesta, 
ktorá odporučila odpredaj pozemku za stanovenú kúpnu cenu vo výške 65,- € 
a Výbor mestskej časti Mliečno. 

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľ. majetku mesta v k.ú. Bučuháza 
prítomných – 17 – Mgr. Imrich Szabados
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

15. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Bučuháza (Mgr. Zuzana Horváthová)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy, ktorá 



odporučila predložiť materiál MsZ, ďalej komisia finančná a správy majetku mesta, 
ktorá odporučila odpredaj pozemku za stanovenú kúpnu cenu vo výške 65,- € 
a Výbor mestskej časti Mliečno. 

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľ. majetku mesta v k.ú. Bučuháza
prítomných – 17         – Mgr. Zuzana Horváthová
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. Šamorín (Oľga Bánska)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy, ktorá po vykonaní 

miestnej obhliadky odporučila odpredaj záujmovej časti pozemku, ktorý bol dlhodobo 
užívaný žiadateľom a odporučila zámer na odpredaj predložiť MsZ. Ďalej materiál 
prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta.

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta 
prítomných – 17 v k.ú. Šamorín – Oľga Bánska
za – 15
proti – 1
zdržal sa – 
nehlasoval – 1 

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

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta ako aj komisia 

výstavby a územnej správy, ktorá odporučila navrhovaný zámer na prevod 
nájomného práva k pozemku predložiť MsZ. 

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nájomného práv k pozemku
prítomných – 17 - (Štefan Debnár – Jozef Kovács)
za – 16



proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

18. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (CZ 
SLOVAKIA, a. s.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá 

v prípade prenájmu, resp.  odpredaja časti pozemku nezaujala stanovisko, avšak 
určila podmienku pre investora zabezpečiť výstavbu výťahu pre potreby MsÚ. Ďalej 
materiál opätovne prerokovala komisia výstavby a územnej správy a trvá na 
pôvodnom odporúčaní vyhovieť žiadosti formou dlhodobého prenájmu s vyriešením 
a technickým zabezpečením výstavby výťahu pre objekt mestského úradu 
a možnosti predkupného práva k záujmovému pozemku.

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za schvál. zámeru na prenájom nehnuteľ. majetku mesta 
prítomných – 17 v k.ú. Šamorín – CZ SLOVAKIA, a.s.
za – 12 
proti – 1
zdržali sa – 3
nehlasoval – 1 

19. N á v r h n a s c h v á l e n i e o d k ú p e n i a 
spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú. 
Šamorín (Mária Lengyelová – Mesto Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia 

výstavby a územnej správy.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za schvál. odkúpenia spoluvlastníckeho podielu pozemku
prítomných – 17        v k.ú. Šamorín – (Mária Lengyelová – mesto Šamorín)
za – 16 
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

20. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 



vlastníctve SR, resp. v správe Slovenského 
pozemkového fondu (SPF) v k. ú. Šamorín

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia 

výstavby a územnej správy.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
23. hlasovanie – za schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR, 
prítomných – 17 resp. v správe SPF v k.ú. Šamorín
za – 16 
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1 

21. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 
vlastníctve SR, resp. v správe Slovenského 
pozemkového fondu (SPF) v k. ú. Šamorín 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia 

výstavby a územnej správy.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
24. hlasovanie – za schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR, 
prítomných – 17 resp. v správe SPF v k.ú. Šamorín
za – 16 
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 1  

22. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy 
o zriadení vecného bremena v k. ú. Bučuháza 
„Obytný súbor 13 RD“ (Západoslovenská 
Distribučná a. s.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovali komisie: finančná a správy majetku mesta, komisia 

výstavby a územnej správy, výbor mestskej časti Mliečno.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
25. hlasovanie – za schvál. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
prítomných – 17 v k.ú. Bučuháza „Obytný súbor 13 RD“
za – 17 – Západoslovenská Distribučná, a.s.



proti – 0
zdržal sa – 0

23. Návrh na schválenie projektu s názvom 
„Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Mátyása 
Korvína v Šamoríne“ vrátane spolufinancovania 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta.

Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
26. hlasovanie – za schvál. projektu s názvom „Zlepšenie technického vybav.
prítomných – 17 ZŠ M. Korvína v Šamoríne“ vrátane spolufinancov.
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

24. Návrh na schválenie projektu s názvom 
“Revitalizácia stromoradí na Pomlejskej ceste“ 
vrátane spolufinancovania  

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovali dve komisie, a to komisia finančná a správy majetku 

mesta a komisia životného prostredia.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
27. hlasovanie – za schvál. projektu „Revitalizácia stromoradí na Pomlejskej
prítomných – 17 ceste“ vrátane spolufinancovania
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

25. Interpelácie poslancov

János Méry – odovzdal dve písomné interpelácie, ktoré aj prečítal. Tvoria 
prílohu tejto Zápisnice.

26. Podnety občanov

Marek Kevežda, zástupca vlastníkov bytov na Hlavnej 54 – 60 – opätovne 



prečítal svoju sťažnosť na riaditeľa aj zamestnancov mestského podniku bytového 
hospodárstva, napriek tomu, že tieto sa už riešia, resp. boli vyriešené (prebehli 
kontroly).

Písomne však napriek žiadosti svoju sťažnosť neodovzdal.
Ing. Martin Polovka – pána Keveždu ako aj prítomných poslancov upozornil, 

že mu ako zástupcovi vlastníkov bytov pripadá nelogické a zvláštne napadnutie 
pracovníkov MPBH, keďže oddelené spravovanie majetku vlastníkov od majetku 
správcu je základnou zákonnou požiadavkou zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Ak to správca robí v prípade ich bytového domu, je 
nelogické, ak by to nebolo tak aj v prípade iných bytových domov.

27. Rôzne

27.1 Návrh na schválenie „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“ v súvislosti s rekonštrukciou prečerpávacej 
stanice č. 2 na pozemky v k.ú. Mliečno

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovali: komisia výstavby a územnej správy, komisia 

finančná a správy majetku mesta, výbor mestskej časti Mliečno.
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
28. hlasovanie – za schvál. „Zmluvy o zriad.vec.bremena“ v k.ú. 
Mliečno
prítomných – 17
za – 17 
proti – 0
zdržal sa – 0

27.2 Návrh na schválenie vymenovania nových členov 
Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. so 
sídlom Bratislavská ulica č. 88, Šamorín

Primátor mesta – uviedol predložený materiál. Dodal, že sa bude hlasovať 
tajným hlasovaním.

Rozdali sa hlasovacie lístky k tajnému hlasovaniu, ktoré boli odovzdané 
volebnej komisii na sčítanie.

29. hlasovanie  – tajné hlasovanie za členov dozornej rady spoločnosti AREA    
Šamorín s.r.o. 

PaedDr. Gábor Veres – vyhlásil výsledky hlasovania. Konštatoval, že bolo 
odovzdaných 17 hlasovacích lístkov, z ktorých 1 bol neplatný. Členovia dozornej rady 
spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. dostali nasledovný počet hlasov:

1. Domsitz Márton 16 hlasov       



2. Méry János                     15 hlasov
3. Orosz Csaba       16 hlasov
4. Ūrge Ľudovít 16 hlasov
5. Varga Renáta 16 hlasov
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

27.3 Návrh na schválenie vymenovania nových členov 
Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o., so 
sídlom Veterná 23/D, Šamorín

Primátor mesta – uviedol predložený materiál. Dodal, že sa bude hlasovať 
tajným hlasovaním.

Rozdali sa hlasovacie lístky k tajnému hlasovaniu, ktoré boli odovzdané 
volebnej komisii na sčítanie.

30. hlasovanie – tajné hlasovanie za členov dozornej rady spoločnosti
     MPBH Šamorín s.r.o. so sídlom Veterná 23/D, Šamorín

PaedDr. Gábor Veres – vyhlásil výsledky hlasovania. Konštatoval, že bolo 
odovzdaných 17 hlasovacích lístkov, z ktorých 1 bol neplatný. Členovia dozornej rady 
spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. dostali nasledovný počet hlasov:

1. Czafík Ladislav 15 hlasov     
2. Bauer Edit 16 hlasov
3. Duducz Tibor 16 hlasov
4. Orosz Csaba 16 hlasov
5. Šoltésová Erika 16 hlasov
Otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

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



Zapísala: Katarína Boróková



Dobry den p. Borokova, p. primator,  
 
 
pripajam svoje podnety k vcerajsiemu MsZ. Zaroven dakujem za moznost operativneho 
vystupenia k jedn. bodom, co bolo na Vasej dobrej voli.  
 
 
k zmene rozpoctu:  
 
Aky je dovod zniženia kapitálových výdavkov na rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad o 
157 000? Jedná sa o prvú zmenu rozpočtu, tj. za 1. kvartál. Na základe čoho viete povedať že 
sa peniaze nepodarí vyčerpať  
 
 
k hodnotiacej správe parkovanie:  
 
- Ďakujem za férový prístup a dodržanie prísľubu že po roku bude parkovacia politika 
prehodnotená.  
 
- Nesúhlasím s niektorými závermi hodnotiacej správy - klesol počet nezákonných parkovaní? 
Naopak, môj poznatok je že stúpol - neriešené státie v zákaze státia, na chodníku, v zákrute, 
státie "na blikačky", katastrofálna dopravná situácia okolo trhoviska v sobotu - nerieši sa  
 
- nie je jasné ako reprezentatívne sú údaje o prieskume voľných parkovacích plôch v 
jednotlivých oblastiach vo večerných hodinách. Nie je jasné koľkokrát bol prieskum robený, 
sezónnosť atď. U nás sú parkoviská stále plné.  
 
- Nesúhlasím so záverom že nie je potrebné nabvýšiť počet automatov. SZ časť parkovacej 
zóny - vstup do mesta od Bratislavy - nie je pokrytá, veľa ľudí hľadá automaty, nemôže 
poslať SMS (služobné telefóny a pod.) Plne sa stotožňujem s názorom Ing. Bauer.  
 
- Vo veci kontroly príjmov z parkovania, ako je zabezpečená? Príjmy z SMS sa 
odkontrolovať dajú - operátori majú údaje, ale ako prebieha kontrola z automatov? Majú 
automaty dvojitú registráciu vydaných potvrdení?  
 
- V správe sa hovorí o doriešení parkovania na Hlavnej ulici. V nedávnej minulosti prebehla 
návrhová súťaž na obnovu, je na stránke mesta ale nedá sa stiahnuť a oboznámiť na 
pripomienkovanie. Dalo by sa poskytnúť tieto materiály - návrhy riešení/vizualizácie - v 
prístupnejšej podobe?  
 
- Správa identifikuje niekoľko okruhov ktoré bude treba opraviť/doplniť do VZNM formou 
jeho novely. Žiadam pokiaľ možno aby neboli použité mibnimálne, hoci zákonné, lehoty a 
aby bol širší priestor na diskusiu navrhovaných úprav  
 
 
k MPBH:  
 
- existujú určité procesné pochybenia samotného výberového konania  
 
- apel na neprepájanie kontrolnej a výkonnnej zložky moci - existujúce podnikateľské väzby a 



ďalšie osobné vzťahy. Je síce ľudským právom uchádzať sa o funkciu a byť volený, ale 
existujú aj určité etické princípy ktoré by sa mali zohľadniť.  
 
- neexistencia projektu riadenia, zámeru ďalšieho rozvoja firmy, nebol ani požiadavkou 
naúčasť v konkurze (!)  
 
- hrozba privatizácie sektora energetiky, kotolní o ktorej sa začína v meste hovoriť  
 
- nutnosť rekonštrukcie rkozvodov z dôvodu havarijného stavu  
 
- MPBH malo za posledných 10 rokov 4 riaditelov, čo neprospieva stabilite firmy a nezakladá 
dostatočný potenciál pre rozvoj  
 
 
k pohotovosti:  
 
- z predloženej sumarizačnej tabuľky nie je jasná štruktúra nákladov zo strany poskytovateľa 
p. Hrčku. Detailnou analýzou nákladov je pravdepodobne možné dosiahnuť vyrovnanejšiu 
bilanciu prevádzky LSPP  
 
- nie je možné osloviť aj v priebehu roka ďalších poskytovateľov? Nebol som vtiahnutý do 
procesu výberu poskytovateľa ale toto by bolo čiastočným riešením.  
 
 
 
V rámci podnetov občanov som kolegu Kevešdu ako aj prítomných poslancov upozornil, že 
mi ako zástupcovi vlastníkov pripadá nelogické a zvláštne napadnutie pracovníkov MPBH 
keďže oddelené spravovanie majetku vlastníkov od majetku správcu je základnou zákonnou 
požiadavkou zákona 182/93 Zz. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ak to správca 
robí v prípade našej bytovky, je nelogické, ak by to nebolo tak v prípade iných bytových 
domov.  
 
 
Ďakujem pekne  
 
Pekný víkend praje  
 
M. Polovka  

--  
S pozdravom / Kind regards  
 
Ing. Martin Polovka, PhD.  
Vedúci odboru / Head of Department  
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