Zápisnica č. 1
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 03.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Rokovanie otvoril odstupujúci primátor mesta pán Gabriel Bárdos, ktorý privítal
novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, predsedu mestskej volebnej
komisie Ing. Arnolda Kocsisa, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Jozefa Viskupiča, zamestnancov mestského úradu, predstaviteľov rozpočtových
organizácií, zástupcov spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta,
pozvaných hostí z družobných miest, bývalých primátorov mesta, predsedu
poslaneckého klubu SMK, prítomných občanov a všetkých prítomných, ktorí prijali
pozvanie.

2.

Určenie zapisovateľa, skrutátora a overovateľov
zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Renáta Varga, Angela Jágerová.

3.

Oznámenie predsedu volebnej komisie o
výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda mestskej volebnej komisie Ing. Arnold Kocsis oboznámil prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.
Konštatoval, že za primátora mesta bol zvolený pán Csaba Orosz.
Prečítané informácie o výsledkoch volieb primátora aj poslancov mestského
zastupiteľstva tvoria prílohu č. 1, a sú súčasťou tejto Zápisnice.
Odstupujúci primátor mesta pán Gabriel Bárdos uviedol, že osem rokov
budoval a urobilo sa kus práce. Poďakoval poslancom za spoluprácu, úprimne
poďakoval predchodcom aj poslancom, ktorí mu vždy pomáhali. Poďakoval
spolupracovníkom v úrade, vedúcim mestských podnikov a inštitúcií na území mesta,
predstaviteľom cirkví, s ktorými sa dobre spolupracovalo. V nie poslednom rade
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ďakoval rodine za podporu, že mohol túto náročnú prácu a funkciu vykonávať.
Každému zaželal dobré zdravie, ktoré je prvoradé, a aby mesto pokračovalo
v pozitívnom smere a naďalej sa rozvíjalo.

4.

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
a prevzatie insígnií

Odstupujúci primátor mesta pán Gabriel Bárdos prečítal sľub primátora mesta
a požiadal novozvoleného primátor mesta pána Csabu Orosza zložiť sľub primátora
vyslovením slova „sľubujem“ ako aj podpísaním sľubu. Novozvolený primátor mesta
zároveň prevzal Osvedčenie o zvolení za primátora mesta a insígnie.
Text aj podpísanie „Sľubu primátora“ tvoria samostatnú prílohu zápisnice.

5.

Zloženie
sľubu
poslancov
mestského zastupiteľstva

novozvoleného

Všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili „Sľub poslanca
MsZ“ vyslovením slova „sľubujem“, čo zároveň potvrdili svojim podpisom. Následne
prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva.
Text aj podpísanie „Sľubu poslanca mestského zastupiteľstva“ tvoria
samostatnú prílohu tejto zápisnice.

6.

Vystúpenie – príhovor novozvoleného primátora

Novozvolený primátor mesta Csaba Orosz poďakoval občanom za prejavenú
dôveru v komunálnych voľbách.
Príhovor primátora mesta tvorí prílohu zápisnice.

7.

Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie

Primátor mesta Csaba Orosz navrhol nasledovné zloženie mandátovej
komisie: Ing. Imrich Tóth, Mgr. Ilona Pirk a Mgr. Henrieta Balheimová.
Pripomienky k zloženiu mandátovej komisie neodzneli.
1. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržali sa – 8 19
Ďalej primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, a to: Mgr. Márton
Domsitz, Ing. Edit Bauer a PaedDr. Gábor Veres.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neodzneli.
2. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 19
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za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19
Mandátová komisia konštatovala, že z 19-tich zvolených poslancov
mestského zastupiteľstva je prítomných 19, preto MsZ je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia prečítala menoslov zvolených poslancov MsZ.
3. hlasovanie – za zloženie MsZ
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19

8.

Schválenie programu
zastupiteľstva

zasadnutia mestského

Primátor mesta Csaba Orosz – predložil program rokovania a spýtal sa na
prípadné návrhy na doplnenie programu rokovania.
Pripomienky ani návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania
neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

9.

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
mestského zastupiteľstva

Primátor mesta navrhol, aby poslankyňa Ing. Edit Bauer bola poverená
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za poverenie poslankyne
prítomných – 19
za – 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržali sa – 3 19
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10. Návrh na zriadenie komisií, na voľbu predsedov
komisií a členov z radov poslancov
Primátor mesta Csaba Orosz prečítal názvy komisií, ktoré má MsZ zriadiť
v zmysle platného Štatútu mesta Šamorín:
1) komisia výstavby, územnej správy a rozvoja mesta
2) komisia finančná a správy majetku mesta
3) komisia školstva a výchovy
4) komisia kultúry
5) komisia športu a mládeže
6) komisia ochrany životného prostredia
7) komisia dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany
8) komisia podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu
9) komisia sociálna, zdravotná a bytová
10) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
mesta Šamorín (v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.)
11) komisia na prešetrovanie sťažností podľa osobitného zákona (zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach)
Otázky ani pripomienky neodzneli, preto návrhová komisia prečítala návrh
uznesenia.
6. hlasovanie – za zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19

11. Návrh na zriadenie výboru mestskej časti Mliečno,
návrh na predsedu výboru a členov výboru
z radov poslancov
Primátor mesta uviedol, že v zmysle platného Štatútu mesta Šamorín treba
tiež zriadiť výbor mestskej časti Mliečno.
7. hlasovanie – za zriadenie výboru mestskej časti Mliečno
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19
Csaba Orosz, primátor mesta navrhol zloženie jednotlivých komisií, a to
nasledovne:
- za predsedu komisie výstavby, územnej správy a rozvoja mesta bol
navrhnutý Zoltán Faragó a za členov uvedenej komisie z radov poslancov
boli navrhnutí: Ing. arch. Tomáš Jávorka, Jozef Nagy, Ing. Imrich Tóth
- za predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta bol navrhnutý Ing.
Imrich Tóth a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí:
Ing. Edit Bauer, Ing. Tibor Duducz, PaedDr. Gábor Veres
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- za predsedu komisie školstva a výchovy bol navrhnutý PaedDr. Gábor
Veres a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Mgr.
Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős PhD., Mgr. Henrieta Balheimová
- za predsedu komisie kultúry bol navrhnutý PaedDr. Peter Varju a za členov
uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Mgr. János Méry, Mgr.
Ilona Pirk, MUDr. Renáta Varga
- za predsedu komisie športu a mládeže bol navrhnutý Ing. Tibor Duducz
a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí: Mgr. János
Méry, PaedDr. Peter Varju, Csaba Hideghéthy
- za predsedu komisie ochrany životného prostredia bol navrhnutý Mgr.
Márton Domsitz a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli
navrhnutí: Ladislav Czafik, Roland Kovács, Ing. Pavel Élesztős, PhD
- za predsedu komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany bol
navrhnutý Ing. arch. Tomáš Jávorka a za členov uvedenej komisie z radov
poslancov boli navrhnutí: Ladislav Czafik, Ľudovít Ürge, Zoltán Faragó, Ing.
Pavel Élesztős, PhD
- za predsedu komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu bola
navrhnutá Mgr. Henrieta Balheimová a za členov uvedenej komisie z radov
poslancov boli navrhnutí: Ing. Tibor Duducz, Roland Kovács, Ing. Ilona Pirk
- za predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej bola navrhnutá Ing.
Edit Bauer a za členov uvedenej komisie z radov poslancov boli navrhnutí:
Angela Jágerová, MUDr. Renáta Varga, Csaba Hideghéthy
- za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Šamorín vola navrhnutá Angela Jágerová a za členov
z radov poslancov boli navrhnutí: Roland Kovács a Ľudovít Ürge
- za predsedu komisie na prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach bol navrhnutý Ing. Imrich Tóth a za členov uvedenej
komisie z radov poslancov boli navrhnutí: PaedDr. Peter Varju, Ing. Edit
Bauer
- za predsedu výboru mestskej časti Mliečno navrhol Jozefa Nagya a za
členku uvedeného výboru z radov poslancov navrhol Angelu Jágerovú.
Ďalej dodal, že v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ mesta Šamorín sa
navrhnutí členovia komisií môžu zvoliť iba tajným hlasovaním. Požiadal o rozdanie
hlasovacích lístkov a požiadal mandátovú komisiu, aby následne sčítala hlasy.
Mandátová komisia po sčítaní hlasov konštatovala, že bolo rozdaných 19
štvorstranových hlasovacích lístkov a 19 hlasovacích lístkov bolo aj odovzdaných.
Výsledok sčítania hlasov – rukopis 4 strany – tvorí prílohu tejto Zápisnice.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva a
prítomných – 19
výboru mestskej časti Mliečno
(poslanci)
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19
Primátor mesta – navrhol, aby predsedovia odborných komisií a predseda
výboru mestskej časti Mliečno predložili na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov odborníkov, obyvateľov
mesta, resp. obyvateľov mestskej časti Mliečno.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za doplnenie komisií o členov z radov obyvateľov
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prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

12. Návrh na schválenie zoznamu sobášiacich
Primátor mesta – navrhol z radov poslancov sobášiacich, a to: PaedDr. Gábor
Veres, Ing. Edit Bauer, Mgr. Márton Domsitz, PaedDr. Peter Varju, Mgr. Ilona
Pirk a Mgr. Henrieta Balheimová
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za zoznam sobášiacich
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19

13. Návrh na určenie platu primátora Mesta Šamorín
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Platové podmienky primátora upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona (starostovi) primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé Euro nahor.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa oznámenia
ŠÚ SR v roku 2017 dosiahla 954,- €.
V zmysle §4 ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov mesta Šamorín
koeficient pre výpočet platu primátora predstavuje 2,53 a od 01.12.2018 predstavuje
2,81.
Podľa §4 ods. 2 cit. zákona plat (starostu) primátora nemôže byť nižší, ako je
ustanovené v §3 ods. 1. (Obecné) mestské zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Poslanci sa dohodli na zvýšení platu primátora o 36 %.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za plat primátora mesta
prítomných – 19
za – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
proti – 0
zdržal sa – 19
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14. Príhovor hostí
Mgr. Jozef Viskupič, úradujúci predseda Trnavského samosprávneho kraja,
zablahoželal Csabovi Oroszovi k jeho zvoleniu za primátora mesta Šamorín a aby sa
mu darilo úspešne plniť volebný program.á Blahoželal tiež poslancom k ich zvoleniu
a poprial im aj primátorovi mesta veľa dobrých rozhodnutí pre mesto ako aj veľa
pracovných a osobných úspechov.
Nasledoval krátky kultúrny program.
Pani Eva Jandačková, predsedkyňa miestnej organizácie Matice slovenskej
slová vo svojom príhovore adresovala najprv odstupujúcemu primátorovi mesta
pánovi Gabrielovi Bárdosovi a potom novozvolenému primátorovi mesta pánovi
Csabovi Oroszovi. Nezabudla zablahoželať aj novozvoleným poslancom mestského
zastupiteľstva. Primátorovi mesta a novému zastupiteľstvu zaželala veľa múdrych
rozhodnutí.
Záverom odovzdala odchádzajúcemu aj nastupujúcemu primátorovi mesta
krásnu kyticu kvetov.
Príhovory pani Jandačkovej tvoria prílohu tejto Zápisnice.
Koppány Kovács, predseda miestnej organizácie CSEMADOKu gratuloval
pánovi Csabovi Oroszovi ku zvoleniu za primátora mesta ako aj poslancom k ich
zvoleniu. Dodal, že MO CSEMADOKu mala s vedením mesta vždy dobré vzťahy
a dúfa, že to tak zostane aj naďalej.
Odchádzajúcemu primátorovi pánovi Gabrielovi Bárdosovi poprial veľa
dobrého zdravia a aby si ešte dlho užíval dôchodok.
Novému primátorovi mesta pánovi Csabovi Oroszovi želal veľa pracovných aj
osobných úspechov.
Z Rumunského družobného mesta Gheorgheni tlmočil pozdravy známych
a priateľov pán primátor Zoltán Nagy. Blahoželal odchádzajúcemu primátorovi pánovi
Bárdosovi a jeho skupine poslancov a poďakoval za spoluprácu a následne
gratuloval novozvolenému primátorovi pánovi Oroszovi a novým, resp. staronovým
poslancom mestského zastupiteľstva.
Záverom dodal, že miesto osobných blahoželaní sa spýta, či vedia, prečo
vymreli dinosaury a zároveň aj odpovedal: nie kvôli klíme ale neboli schopní sa
prispôsobiť novým podmienkam.
Novému primátorovi želal trpezlivosť a vytrvalosť a manželke a rodine prial
taktiež trpezlivosť pre výkon tejto náročnej funkcie.
Záverom odovzdal symbolický kľúč od kaplnky svätej Anny, ktorá je jednou
z najstarších sakrálnych budov družobného mesta Gheorgheni, kam sa vždy uchýlili
obyvatelia a hostia mesta v minulých zlých časoch. Kľúč odovzdal novému vedeniu
a tým i občanom mesta, aby vedeli, že odteraz symbolicky bez zaklopania môžu
kedykoľvek prísť do ich mesta.
Ďalším gratulantom bol predseda poslaneckého klubu SMK pán Péter Őry,
ktorý taktiež gratuloval tak odstupujúcemu ako aj novozvolenému primátorovi mesta.
Novému primátorovi a poslaneckému zboru zaželal dobrú prácu, výdrž a úspešné
plnenie volebného programu.
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Z Maďarskej obce Győrsovényház, ktoré má družobný styk s mestskou časťou
Mliečno, sa na ustanovujúcom zasadnutí MsZ zúčastnil aj starosta obce pán Imre
Hokstok, ktorý úvodom uviedol, že za 23-ročnú vzájomnú spoluprácu patrí vďaka
nielen práve odchádzajúcemu primátorovi ale aj tým predošlým pánom primátorom.
Novozvolenému primátorovi mesta zaželal veľa trpezlivosti a dúfa, že ďalšej
spolupráci nebude ani v budúcnosti nič brániť.
PaedDr. Ladislav Szamos – je rád, že sa ako pozvaný hosť môže zúčastniť
tejto slávnostnej akcie. Novému primátorovi zaželal veľa úspechov vo funkcii
a poslancov vyzval, aby pomohli primátorovi pri plnení úloh a volebného programu.

15. Záver
Program ustanovujúceho zasadnutia MsZ sa vyčerpal. Primátor mesta
poďakoval prítomným, ktorí prijali pozvanie na toto ustanovujúce zasadnutie
a ukončil rokovanie. Pozvaných hostí pozval na malý raut.

Zapísala: Katarína Boróková
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Príloha č. 1
Vážené dámy, milí páni a hostia,
dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti oboznámil s výsledkami komunálnych volieb.
Tohtoročné novembrové komunálne voľby prebehli v našom meste bez väčších problémov.
Do volieb vstupovali 4 strany a dve koalície, ktoré delegovali svojich kandidátov. Spolu bolo
58 kandidátov, vrátane nezávislých.
Najviac kandidátov, a to 19, nominovala do komunálnych volieb Strana maďarskej
komunity. Strana MOST-HÍD sa zúčastnila vo voľbách s 9-imi kandidátmi.
Kresťanskodemokratické hnutie malo dvoch kandidátov, strana SPOLU – občianska
demokracia nominovala jedného kandidáta, v koalícii Sloboda a Solidarita,
OĽANO a ŠANCA boli na poslanca do mestského zastupiteľstva nominovaní štyria kandidáti
a jeden kandidát na post primátora mesta a koalícia SNS-SMER nominovala dvoch
kandidátov na poslanca do mestského zastupiteľstva. Nezávislých kandidátov bolo 21.
Celoštátny priemer účasti na voľbách sa pohyboval na 48,7 %-ách. Účasť v Šamoríne bola
o niečo vyššia, a to 50,23 %. V číslach to znamená, že v zozname zaregistrovaných voličov
bolo 11.112 voličov a z nich využilo svoje volebné právo 5.582 občanov, z toho 5371 bolo
platných hlasov.
Výsledky jednotlivých kandidátov nechcem teraz podrobnejšie rozoberať. Asi každý z Vás
vie koľko hlasov inkasoval v tohtoročných voľbách. V jednotlivých volebných obvodoch boli
z kandidátov zvolení nasledujúci poslanci:
1. Roland Kovács a Peter Varjú, PaedDr. (náhradníkom sa stal Csaba Horváth, Ing.)
2. Ľudovít Ürge a Edit Bauer, Ing. (náhradníkom sa stal Michal Kubánka, Mgr.)
3. Zoltán Faragó a Gábor Veres, PaedDr. (náhradníkom sa stal František Sztruhár, Ing.)
4. János Méry, Mgr, a Imrich Tóth, Ing. (náhradníkom sa stal Emília Danišová, Mgr.)
5. Renáta Varga, MUDr. a Ilona Pirk, Mgr. (náhradníkom sa stal Jakub Nagy, PhDr.)
6. Márton Domsitz, Mgr. a Ladislav Czafik (náhradníkom sa stal Jozef Bednár, PhDr.)
7. Tomáš Jávorka, Ing. arch a Csaba Hideghéty (náhradníkom sa stal Csaba Kiss)
8. Tibor Duducz, Ing., Henrieta Balheimová, Mgr. a Pavel Élesztős, Ing., PhD (náhradníkom
sa stal Kristián Forgách, Mgr.)
9. Jozef Nagy a Angela Jágerová (náhradníkom sa stal Peter Forgách, Ing.)
Na post primátora v našom mesta kandidovali 6-i: Jozef Bednár, Marián Bölcs, Vojtech
Kovács, Edita Lysinová, Csaba Orosz a Tibor Pogány. Z 5508 platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na primátora mesta sa vykryštalizovalo nasledovné poradie:
Vojtech Kovács – 38 hlasov
Marián Bölcs – 114 hlasov
Edita Lysinová – 459 hlasov
Tibor Pogány – 505 hlasov
Jozef Bednár – 1155 hlasov
Csaba Orosz – 3237 hlasov
Za primátora mesta bol zvolený Csaba Orosz.
A to by bolo z mojej strany asi všetko, aspoň čo sa týka rečnenia. Od toho, aby ste sa stali
oficiálnym primátorom alebo poslancom mestského zastupiteľstva Vás delí už len jediná
maličkosť, aby ste zložili sľub a aby som Vám odovzdal vymenovacie dokumenty,
osvedčenie na primátora mesta ako aj osvedčenie na poslanca mestského zastupiteľstva.
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