Zápisnica č. 27
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 21.09.2017

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 16, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Primátor mesta súčasne ospravedlnil troch neprítomných na rokovaní, a to
Ing. Edit Bauer (2), Ing. Erika Šoltésová (10), Koppány Kovács (13), ktorí
ospravedlnili svoju neúčasť pred zasadnutím.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: PaedDr. Gábor Veres, Ladislav
Czafik a Angela Jágerová.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Renáta Varga a Ing. Štefan
Andrássy.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta vyzval prítomných poslancov k predloženiu návrhov na
doplnenie, resp. zmenu programu rokovania.
Ing. Imrich Tóth – navrhol prerokovať v bode Rôzne materiál s názvom Návrh
na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Šamorín za rok 2016.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – odovzdá písomnú interpeláciu a na druhú
interpeláciu bude chcieť iba odpoveď áno alebo nie.
Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
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 – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

3.

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán
a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej
jednotky mesta Šamorín

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že v zmysle zákona č.
423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a uznesenia číslo 25/2017/V zo dňa
29.6.2017, ktorým MsZ schválilo výročnú správu konsolidovaného celku Mesta
Šamorín je mesto povinné overiť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016
audítorom.
Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a správy majetku mesta.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za správu nezávislého audítora
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19

proti – 0
zdržal sa – 0

4.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2017

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že materiál je
vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ
v Šamoríne a prerokovala ho komisia finančná a správy majetku mesta a Výbor
mestskej časti Mliečno.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2017
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

5.

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta za rok 2016

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór – uviedol predložený materiál a uviedol, že
správa je vypracovaná a predkladaná na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Šamorín v zmysle ust. § 18f písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení v súlade s Plánom kontroly hlavného kontrolóra mesta na I.
a II. polrok 2016.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – spýtal sa k poslednej vete Ročnej správy
o kontrolnej činnosti za rok 2016, či o zistených nedostatkoch, ktoré boli
konzultované a odstránené v priebehu kontroly bola spísaná zápisnica, kde sú
archivované takéto zápisnice a kde sú prípadne k nahliadnutiu.
Ing. Ján Lelkes – zápisnica z kontroly bola napísaná, je uložená u neho na
MsÚ, kde je aj k nahliadnutiu.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za ročnú správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2016
prítomných –
za – 1 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 7

6.

Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č.
6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny
a doplnky č. 3“

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Mesto Šamorín je obstarávacím orgánom územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 16 ods.2 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších
predpisov a v súlade s vyhláškou 55/2001 Z.z. V súlade s § 2 ods. 3 písm. a) mesto
je povinné udržiavať a aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu. Z tohto
dôvodu 24.9.2015 Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo o obstaraní Zmien a doplnkov
č.3 k Územnému plánu.
Zároveň boli zahájené prípravné práce k zmenám. Návrhy a doplnky
fyzických, právnických osôb ako aj členov komisie boli viac krát prerokované. Návrh
riešenia bol spracovaný na jar 2017 a v čase od 28.04.2017 do 31.05.2017
oznámený verejnosti obvyklým spôsobom. V zákonnej lehote boli podané námietky
fyzických aj právnických osôb, ktorú obstarávateľ riešil zákonným spôsobom.
Stanoviskom Okresného úradu Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky zo
dňa 04.09.2017 pod č. OÚ-TT-OVBPI-2017/028125/Há v zmysle § 25 stavebného
zákona bol ukončený proces prerokovania územnoplánovacej dokumentácie a je
pripravená na schválenie MsZ.
V zmysle §26 ods.3 stavebného zákona a § 11 ods.3 písm. c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení územný plán obce schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo.
Materiál bol prerokovaný počas troch rokov 6-krát v komisii výstavby
a územnej správy a vo februári t.r. v komisii výstavby a územnej správy rozšírenej
s členmi ďalších dotknutých komisií. Komisia po opätovných prerokovaniach
a úpravách predložený materiál odporučila schváliť v celom rozsahu.
K téme nasledovala diskusia.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – uviedol, že podal dva podnety, ktoré neboli
akceptované. Nebol prítomný na komisii keď sa to prerokovávalo (bol služobne mimo
Šamorína), tak teraz chce využiť možnosť na presadenie svojho návrhu.
Primátor mesta – o tomto návrhu sa musí hlasovať.
Zoltán Faragó – nevidí dôvod hlasovať o tom, či dovolíme meniť odsúhlasený
materiál kvôli pozemku, ktorý mestu ani nepatrí.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia pripravený poslancom Prof. Ing.
Pavlom Élesztősom, CSc., a to doplniť v uznesení č. VII. písm. b) bod 3: ...doplnky č.
3 s pripomienkou, že zmena týkajúca sa zástavby verejnej zelene na pozemku
označenom písmenom „C“ sa vypustí a ostáva v pôvodnom znení podľa
„Zmeny a doplnky č. 2“ vyhlásené VZN č. 6/2015.
8. hlasovanie – za úpravu uznesenia VZN č. 6/2017: Územný plán mesta
prítomných – 16
Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3
za – 1 3 6
proti – 5 7 8 9 11 14 15 16 18 19

zdržali sa – 4 12 17

návrh poslanca nebol schválený

Ďalšie otázky, návrhy ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za VZN č. 6/2017: Územný plán mesta Šamorín – Zmeny a
prítomných – 16
doplnky č. 3
za – 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržali sa – 1 3

7.

Návrh na schválenie prevodu nájomného práva
k pozemku (záhradka na Pomlejskej ulici) v k. ú.
Šamorín (Štefan Debnár – Jozef Kovács)

Zoltán Faragó – uviedol predložený návrh a dodal, že materiál prerokovala
komisia výstavby a územnej správy, ktorá odporúča navrhovaný zámer na prevod
nájomného práva k pozemku predložiť na schválenie MsZ a komisia finančná
a správy majetku mesta, ktorá po prerokovaní podania odporučila schváliť prevod
nájomného práva v súlade s platnými podmienkami na užívanie pozemkov v danej
lokalite.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za schvál. prevodu nájom. práva k pozemku v k.ú. Šamorín
prítomných – 16
(záhradka na Pomlejskej) – Jozef Kovács
za – 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 1

8.

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k. ú. Šamorín (Oľga Bánska)

Zoltán Faragó – uviedol predložený návrh a dodal, že materiál prerokovala
komisia výstavby a územnej správy, ktorá po vykonaní miestnej obhliadky odporučila
odpredaj záujmovej časti pozemku, ktorý bol dlhodobo užívaný žiadateľom a tiež
odporučila zámer na odpredaj predložiť na prerokovanie MsZ v Šamoríne. Materiál
prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po prerokovaní
predmetnej žiadosti odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu stanovenú podľa
cenovej mapy mesta vo výške 81,32 €/m2.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta

prítomných – 16
za – 1 3 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 4
zdržal sa – 0

9.

v k.ú. Šamorín - Oľga Bánska

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

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy, ktorá opätovne
prerokovala predloženú žiadosť a trvá na pôvodnom odporúčaní vyhovieť žiadosti
formou dlhodobého prenájmu s vyriešením a technickým zabezpečením výstavby
výťahu pre objekt MsÚ, možnosť predkupného práva k záujmovému pozemku.
Materiál prerokovala aj 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.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta
prítomných – 16
v k.ú. Šamorín – CZ SLOVAKIA, a.s.)
za – 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti –
zdržali sa – 1 3

10. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy
o zriadení vecných bremien“ v súvislosti so
stavbou „Polyfunkčný dom“ v k. ú. Šamorín
(Gazdovský rad)
Zoltán Faragó – uviedol predložený návrh a dodal, že materiál prerokovala
komisia výstavby a územnej správy, ktorá prehodnotila podanie a odporučila
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena s podmienkou, že navrhovaná trasa
1kV prípojky bude vedená spôsobom, aby sa zabránilo výrubu stromov v stavbou
dotknutej lokalite. Ďalej materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku
mesta a tiež odporučila uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pri dodržaní
podmienok stanovených odbornou komisiou.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schvál. uzatvor. Zmluvy o zriadení vecných bremien
prítomných – 16
v k.ú. Šamorín – Gazdovský rad
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0

zdržal sa – 0

11. Návrh na schválenie zámeru na zámenu
nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín (Štefan
Nagy – Mesto Šamorín)
Zoltán Faragó – uviedol predložený návrh a dodal, že materiál prerokovala
komisia výstavby a územnej správy, ktorá po prerokovaní a zvážení návrhu žiadateľa
odporúča uzatvorenie Zámennej zmluvy na dotknuté nehnuteľnosti. Predložený
materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po
prehodnotení žiadosti odporučila materiál predložiť na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. zámeru na zámenu nehn. majetku v k.ú. Šamorín
prítomných – 16
(Štefan Nagy – Mesto Šamorín)
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

12. N á v r h n a s c h v á l e n i e z á m e r u n a p r e v o d
nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Bučuháza
(Doc. Ing. Ladislav Hulényi a manž.)
Zoltán Faragó – uviedol predložený návrh a dodal, že materiál prerokovala
komisia výstavby a územnej správy, ktorá po prerokovaní odporučila uskutočniť
miestnu obhliadku z dôvodu prehodnotenia záujmu žiadateľa o vytvorenie
a legalizáciu vstupu k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a následne možnosť
predložiť materiál na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. Predložený materiál
prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po posúdení podania
odporučila odpredaj časti nehnuteľnosti o veľkosti po vyhotovení geometrického
plánu a to najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta
prítomných – 16
v k.ú. Bučuháza (Doc. Ing.Ladislav Hulényi a manž.)
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 19
proti – 0
zdržal sa – 18

13. Návrh primátora mesta na poverenie sobášiaceho
Primátor mesta – uviedol predložený materiál a dodal, že kvôli zvýšenému
záujmu o uzatváranie manželstiev a tým zvýšenej vyťaženosti sobášiacich primátor
mesta žiada o súhlas mestského zastupiteľstva na poverenie ďalšieho poslanca
Mestského zastupiteľstva Mesta Šamorín so sobášením, a to PaedDr. Gábora
Veresa.
V zmysle § 4, odseku (1) zákona 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov „Vyhlásenie o uzavretí manželstva
urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich
trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom
obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.“
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za sobášiaceho PaedDr. Gábora Veresa
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 11

14. Návrh na vymenovanie nového člena komisie
dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany
Robert Keresztes – uviedol predložený materiál a dodal, že sa Ing. Peter
Rusňák dňa 13.09.2017 písomne vzdal členstva v komisii dopravy, verejného
poriadku a požiarnej ochrany. Navrhol doplniť komisiu o nového člena, a to Ing.
Róberta Hatosa, ktorý je odborníkom na úseku dopravy.
Primátor mesta – budeme hlasovať o členovi komisie, preto sme sa pripravili
na tajné hlasovanie.
Prednosta úradu rozdal hlasovanie lístky, vzápätí ich aj pozbieral a odovzdal
návrhovej komisii na sčítanie hlasov.
Návrhová komisia zrátala odovzdané hlasovacie lístky a PaedDr. Gábor Veres
prečítal výsledok hlasovania: Prítomným poslancom sa rozdalo šestnásť hlasovacích
lístkov. Odovzdaných bolo šestnásť a všetky hlasovacie lístky boli platné.
Konštatoval, že Ing. Róbert Hatos bol zvolený za nového člena komisie dopravy,
verejného poriadku a požiarnej ochrany.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

17. hlasovanie – za vymenovanie nového člena komisie dopravy, verejného
prítomných – 16
poriadku a požiarnej ochrany – Ing. Róbert Hatos
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

15. Interpelácie poslancov
15.1
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – vo svojej interpelácii žiadal, aby od
nasledujúceho zasadnutia MsZ bol do programu rokovania zaradený nový pravidelný
bod, a to Informácia riaditeľa (konateľa) spoločnosti MPBH s.r.o. Šamorín
o výhľadových plánoch rozvoja spoločnosti MPBH s.r.o. Šamorín.

15.2
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – druhú interpeláciu nemal pripravenú písomne
ale chcel hneď odpoveď na svoje otázky. Spýtal sa, či pán Marek Kevežda, zástupca
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Hlavnej 54 – 60
odovzdal svoj podnet, ktorý predniesol na 25. zasadnutí MsZ dňa 29.06.2017.
Primátor mesta – podnet pán Marek Kevežda písomne neodovzdal.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – žiadal hlavného kontrolóra, aké konkrétne
nedostatky zistil počas finančnej kontroly v spoločnosti MPBH s.r.o. Šamorín.
Primátor mesta – už to tu dnes odznelo, že zistené nedostatky boli
konzultované a odstránené v priebehu kontroly. Hlavným kontrolórom bola spísaná
zápisnica, je archivovaná na MsÚ u hlavného kontrolóra, kde je v prípade záujmu
k nahliadnutiu.
Jozef Nagy – reagoval na prvú interpeláciu: Ani jeden riaditeľ, resp. konateľ
spoločnosti MPBH s.r.o. Šamorín nikdy za tie roky nebol žiadaný o informáciu
o svojej činnosti. Bolo tam už pritom niekoľko riaditeľov za posledných desať rokov.
Pokladá to za neférové, pretože potom by museli pravidelne podávať informácie
o činnosti aj ostatní riaditelia mestských inštitúcií. Okrem toho riaditeľ MPBH sa
zodpovedá valnému zhromaždeniu a je kontrolovaný dozornou radou MPBH, ktorých
členovia sú poslanci MsZ. Nevidí dôvod rozoberať a riešiť túto záležitosť na MsZ.

16. Podnety občanov
Pred zasadnutí mestského zastupiteľstva bol primátorovi mesta e-mailom
doručený jeden písomný podnet občana od Ing. Martina Polovku, PhD., ktorý tvorí
prílohu tejto Zápisnice.

17. Rôzne
17.1 Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
mesta Šamorín za rok 2016
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi mesta schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť
vyplácaná za určité dlhšie obdobie alebo za každý mesiac.
Ing. Tibor Pogány – žiada opraviť v uznesení číslo zákona, podľa ktorého sa
priznáva odmena hlavnému kontrolórovi.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za schválenie odmeny HK mesta za rok 2016
prítomných – 16
za – 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

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

Zapísala: Katarína Boróková

Ing. Martin Polovka, PhD, zástupca vlastníkov bytov bytového domu
931 01 Šamorín, Gazdovský rad 35/49-53
e-mail: martin.polovka@gmail.com, tel. 0904 584 815
V Šamoríne 20.09.2017
Titl.
Mesto Šamorín
Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

Vec:

Žiadosť o zaradenie rekonštrukcie chodníka pred bytovým domom Gazdovský rad 35/49-53 do
plánu investičných akcií mesta na rok 2018

Obraciam sa na Vás v mene vlastníkov bytov bytového domu Gazdovský rad 35/49-53 Šamorín so
žiadosťou o komplexnú opravu komunikácie – chodníka vedeného popri bytovom dome. Tento chodník bol
daný do užívania pred cca 40 rokmi.
V minulosti došlo z dôvodov potreby opráv infraštruktúry vedenej pod zemou k opakovanému narušeniu
telesa chodníka, v dôsledku čoho je na viacerých miestach prepadnutý a je narušená povrchová asfaltová
vrstva. Táto skutočnosť spôsobuje problémy najmä počas dažďov, kedy je chodník na týchto miestach
veľmi ťažko schodný z dôvodu hromadenia zrážkovej vody. Z tých istých dôvodov je sťažená schodnosť aj
v zimnom období, kedy sa na týchto miestach vytvára zvýšené riziko vzniku ľadu.
Vlastníci bytov bytového domu zabezpečujú na vlastné náklady pravidelnú údržbu priestranstva pred
bytovým domom a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prechodu ku bytovému domu rovnako na vlastné
náklady v rámci komplexnej opravy budovy zabezpečili rekonštrukciu napojení na tento chodník, vedúcich
k jednotlivým vchodom. Tým dobrovoľne prispeli a prispievajú k zvyšovaniu dôstojnosti a kultúry bývania
v meste.
Žiadam s ohľadom na uvedené skutočnosti, aby pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2018 resp. tvorbe plánu
investícií na rok 2018, bola komplexná rekonštrukcia uvedeného chodníka zaradená medzi priority.
Zároveň pri realizácii prác navrhujem zvážiť úpravu obrubníkov tak, aby bol umožnený od/ku vchodom do
domu resp. pri vchádzaní na uvedený chodník bezbariérový prístup.
V prípade potreby som k dispozícii na prípadnú konzultáciu požiadavky. Požadujem prednesenie tejto
požiadavky na zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci bodu Podnety občanov.
Vopred ďakujem za priaznivé vybavenie žiadosti.
S úctou
Martin Polovka
Na vedomie:
1, Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, Kancelária primátora mesta
2, MPBH Šamorín, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín, správca budovy

