
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                  v Šamoríne, čiastka 1/2018

           Uznesenia prijaté dňa 03.12.2018

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018  zvolilo
1) mandátovú komisiu v zložení: Ing. Imrich Tóth, Mgr. Ilona Pirk, 

Mgr. Henrieta Balheimová
2) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Márton Domsitz, Ing. Edit Bauer, 

PaedDr. Gábor Veres.

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018

A) vzalo na vedomie 
1) výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín
2) príhovor novozvoleného primátora

B) konštatovalo, že

1) novozvolený primátor mesta Csaba Orosz zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta

2) zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:
Mgr. Henrieta Balheimová 
Ing. Edit Bauer
Ladislav Czafik
Mgr. Márton Domsitz
Ing. Tibor Duducz
Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Zoltán Faragó
Csaba Hideghéthy
Angela Jágerová
Ing. arch. Tomáš Jávorka
Roland Kovács
Mgr. János Méry
Jozef Nagy    
Mgr. Ilona Pirk
Ing. Imrich Tóth
Ľudovít Ürge
MUDr. Renáta Varga



PaedDr. Peter Varju
PaedDr. Gábor Veres

III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 schválilo predložený program ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 poverilo poslankyňu Ing. Edit Bauer 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.

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018  zriadilo v zmysle Štatútu mesta Šamorín nasledovné odborné komisie:
1)  komisiu výstavby, územnej správy a rozvoja mesta
2)  komisiu finančnú a správy majetku mesta
3)  komisiu školstva a výchovy
4)  komisiu kultúry
5)  komisiu športu a mládeže
6)  komisiu ochrany životného prostredia
7)  komisiu dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany
8)  komisiu  podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
9)  komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú
10) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta Šamorín (v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.)
11) komisiu na prešetrovanie sťažností podľa osobitného zákona (zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 zriadilo v zmysle Štatútu mesta Šamorín výbor mestskej časti Mliečno.

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 zvolilo
a) predsedu komisie výstavby, územnej správy a rozvoja mesta  – 

Zoltán Faragó a členov z radov poslancov: Ing. arch. Tomáš Jávorka, 
Jozef Nagy, Ing. Imrich Tóth

b) predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta – Ing. Imrich 
Tóth a členov z radov poslancov: Ing. Edit Bauer, Ing. Tibor Duducz, 



PaedDr. Gábor Veres

c) predsedu komisie školstva a výchovy – PaedDr. Gábor Veres a  
členov z radov poslancov: Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, 
PhD.; Mgr. Henrieta Balheimová

d) predsedu komisie kultúry – PaedDr. Peter Varju a členov z radov 
poslancov: Mgr. János Méry, Mgr. Ilona Pirk, MUDr. Renáta Varga

e) predsedu komisie športu a mládeže – Ing. Tibor Duducz a členov 
z radov poslancov: Mgr. János Méry, PaedDr. Peter Varju, Csaba 
Hideghéthy

f) predsedu komisie ochrany životného prostredia – Mgr. Márton 
Domsitz a členov z radov poslancov: Ladislav Czafik, Roland Kovács, 
Ing. Pavel Élesztős, PhD.

g) predsedu komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej 
ochrany – Ing. arch. Tomáš Jávorka a členov z radov poslancov: 
Ladislav Czafik, Ľudovít Ürge, Zoltán Faragó, Ing. Pavel Élesztős, 
PhD.

h) predsedu komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
Mgr. Henrieta Balheimová a členov z radov poslancov: Ing. Tibor 
Duducz, Roland Kovács, Mgr. Ilona Pirk

i) predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej – Ing. Edit Bauer 
a členov z radov poslancov: Angela Jágerová, MUDr. Renáta Varga, 
Csaba Hideghéthy

j) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta Šamorín - Angela Jágerová (v zmysle zákona č. 
357/2004 Z. z.) a členov z radov poslancov: Roland Kovács, Ľudovít 
Ürge

k) predsedu komisie na prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach – Ing. Imrich Tóth a členov z radov 
poslancov: PaedDr. Peter Varju, Ing. Edit Bauer

l) predsedu výboru mestskej časti Mliečno – Jozef Nagy a členku 
z radov poslancov: Angela Jágerová.



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 uložilo
1) predsedom odborných komisií predložiť návrhy na ďalších členov 

komisií z radov odborníkov, obyvateľov mesta
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ

2) predsedovi výboru mestskej časti Mliečno predložiť návrhy na 
ďalších členov výboru z radov odborníkov, obyvateľov mestskej časti 
Mliečno.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 prerokovalo „Návrh na sobášiacich“ a zvolilo sobášiacich:

1. PaedDr. Gábor Veres
2. Ing. Edit Bauer  
3. Mgr. Márton Domsitz
4. PaedDr. Peter Varju
5. Mgr. Ilona Pirk
6. Mgr. Henrieta Balheimová

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

03.12.2018 prerokovalo Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín podľa § 
11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a určilo plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 
01.12.2018 v súlade s  § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 a  2 zákona NR SR  č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest 
v znení neskorších zmien a doplnkov a vo výške  3.647,- € na základe nasledovného 
vzorca: 954,- € x 2,81 = 2.681,- € (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona  na základe  rozhodnutia MsZ  o 36 %, t. j. o 965,16 €, spolu 
plat primátora činí  3.646,16 €,  zaokrúhlene 3.647,- €.

Ing. Ervin Sármány  Csaba  Orosz
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : MUDr. Renáta Varga ........................................



Angela Jágerová ........................................

Zapísala návrhová komisia v zložení:
Mgr. Márton Domsitz ........................................
Ing. Edit Bauer
PaedDr. Gábor Veres


