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Zápisnica č. 28 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  16.11.2017 
 
 

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 zástupca primátora mesta Csaba Orosz, ktorý 

privítal prítomných poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. 

Konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 13, preto mestské zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková. 

Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová. 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Robert Keresztes, PaedDr. 
Gábor Veres a Ladislav Czafik. 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie 

prítomných – 13 

za – 1  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  18  19  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Márton Domsitz a Ing. Tibor 

Duducz. 

2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice 

prítomných – 13 

za – 1  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Doplnenie programu rokovania: 

Csaba Orosz – navrhol prerokovať v bode Rôzne materiál Návrh na udelenie 
Ceny primátora mesta. 

Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

3. hlasovanie – za program rokovania 

prítomných – 13 

za – 1  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2017 
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a 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. 

Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

4. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2017 

prítomných – 13 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

3. Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na 
rok 2017 

 
 Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál je 

vypracovaný a predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a 

doplnkov.  

 Zmeny boli vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a 

výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia I. 

zmeny rozpočtu na rok 2017 a na vykrytie kapitálových výdavkov neplánovaných v I. 

zmene rozpočtu.  

Predložený materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a správy majetku 

mesta rozšírenej s predsedami ostatných komisií a vo Výbore mestskej časti Mliečno. 

Ing. Tibor Pogány – spýtal sa, prečo suma 147 tis.€, ktorý získala Základná 
škola Mateja Bela za projekt s názvom "Úspešne vzdelávať každého" nie je 
zapracovaná do zmeny rozpočtu mesta. Nedá sa čerpať? 

Tomáš Szerda – projekt bol podporený v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Prvá časť tejto sumy je zapracovaná do miezd a odvodov rozpočtovej skupiny 
školský klub ZŠ Mateja Bela. Zvyšok dostaneme v rokoch 2018 – 2019. 

Ďalšie otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

5. hlasovanie – za schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 

prítomných – 13 

za – 1  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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4. Návrh na schválenie VZN č. 7/2017, ktorým sa 
schvaľuje Trhový poriadok pre príležitostný trh 
„Burza tehotenského a  novorodeneckého 
ošatenia“ a „Burza sezónneho detského 
ošatenia“ a  ktorým  sa  dopĺňa VZN č. 5/2014 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva 
trhový poriadok pre trhovisko a pre príležitostné 
trhy v znení VZN č. 5/2015 

 
Ing. Tibor Pogány – uviedol predložený materiál a zároveň požiadal upresniť 

výrazy v maďarskom preklade VZN. 
Predmetný návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 16.10.2017, 

ku ktorému mohli zaslať svoje pripomienky obyvatelia mesta Šamorín do 26.10.2017. 
K návrhu VZN neboli zaslané žiadne pripomienky. Návrh VZN bol prerokovaný v 
komisii  cestovného ruchu a propagácie mesta  s odporúčaním  na schválenie 
v predloženom znení.   

Na základe požiadaviek mladých mamičiek na zužitkovanie tehotenských, 
novorodeneckých  a detských šiat, ktoré sú krátkodobo nosené,  MC Baba klub  
požiadalo mesto o  zriadenie ďalších trhových miest.  Po prehodnotení tejto žiadosti 
mesto dospelo k záveru, že žiadosť je opodstatnená, pretože v tomto prípade sa 
jedná o pomoc mladým rodinám. 

Zmeny sa týkajú najmä nasledovných článkov VZN: Ide o doplnenie  Trhového 
poriadku Charitatívnej burzy šatstva, ďalej o  nové Trhové poriadky, a to „Burza 
tehotenského a novorodeneckého ošatenia“ a „Burza sezónneho detského ošatenia“. 

Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za VZN č. 7/2017  

prítomných – 13 

za – 1  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

5. Návrh na schválenie  zámeny pozemkov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín 
(Štefan Nagy – Mesto Šamorín)  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál, ktorý prerokovala komisia 

výstavby a územnej správy, ktorá po prerokovaní a zvážení návrhu žiadateľa 

odporučila uzatvorenie zámennej zmluvy na navrhované nehnuteľnosti. Ďalej 

materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po 

prehodnotení žiadosti tiež odporučila materiál predložiť na schválenie MsZ v 

Šamoríne   
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Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za schvál. zámeny pozemkov v k.ú. Šamorín 

prítomných – 13    (Štefan Nagy – Mesto Šamorín) 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

6. Návrh  
6.1 na zrušenie Uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky 

čiastky č. 7/2015/VI. zo dňa 25.06.2015 na prevod 
nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín  

 

6.2 na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  v k. ú. Šamorín (Branislav Brza 
a manželka Katarína) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy. Vzhľadom na 

skutočnosť, že pôvodne schválený odpredaj v prospech žiadateľa susednej 
nehnuteľnosti sa neuskutočnil z dôvodu nečinnosti žiadateľa, komisia navrhla 
zrušenie pôvodného uznesenia MsZ v Šamoríne a odporučila odpredaj časti 
pozemku v prospech žiadateľa po zameraní geometrickým plánom pre potreby 
úpravy hraníc užívaných pozemkov. Predmetný materiál bol prerokovaný aj komisiou 
finančnou a správy majetku mesta, ktorá po posúdení podania odporučila predložiť 
materiál na schválenie MsZ v Šamoríne minimálne za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. 

Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za zrušenie Uznesenia Zb. č. 7/2015/VI. Z 25.06.2017 

prítomných – 13 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

  
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

9. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. v k.ú. Šamorín 

prítomných – 13    (Branislav Brza a manž. Katarína) 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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7. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (Karol Peller) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Predložený materiál bol prerokovaný v komisii výstavby a územnej správy, 

ktorá na základe odporúčania výboru mestskej časti Mliečno súhlasí s umiestnením 
prenosnej garáže.  

Ďalej bol prerokovaný vo Výbore mestskej časti Mliečno, kde komisia po 
posúdení podania odporučila uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom 
v súlade s VZN Mesta Šamorín.  

Materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po 
posúdení žiadosti odporúča umiestnenie prenosnej garáže a uzatvorenie nájomnej 
zmluvy podľa podmienok schválených na umiestnenie garáží na území mesta. 

Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

10. hlasovanie – za schvál. zámeru na prenájom nehn. majetku v k.ú. Mliečno 

prítomných – 13      (Karol Peller) 

za – 1   5   6   7   8   9  11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

  
8. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy 

o zriadení vecného bremena v súvislosti so 
stavbou „Polyfunkčný dom“ na pozemkoch parc. 
č. 2143/1, 2143/2 a 2151/3 na Veternej ulici v k. ú. 
Šamorín  (Ing. Zoltán Varga)   

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.  
Materiál bol prerokovaný v komisii výstavby a územnej správy, ktorá po 

prerokovaní a zvážení návrhu žiadateľa odporúča uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a súhlasí s vybudovaním parkovísk na vlastné náklady bez 
možnosti vyhradenia pre polyfunkčný objekt, musia ostať verejné.  

Ďalej predložený materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku 
mesta, ktorá odporúča uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena so 
žiadateľom za podmienok stanovených v príslušných komisiách pri MsZ v Šamoríne. 

Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

11. hlasovanie – za schvál. uzatvor. Zmluvy o zriadení vecného bremena 

prítomných – 13    Polyfunkčný dom (Ing. Zoltán Varga) 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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9. Návrh na schválenie zmeny Uznesení MsZ v   
Šamoríne č. 20/2017/V. zo dňa 09.02.2017, č. 
22/2017/XIV.  a 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017   

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že predložený materiál 

prerokovala komisia finančná a správy majetku. 
 Na základe výsledkov plnenia rozpočtu k 30.09.2017 a v zmysle ustanovenia 
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktuálne uvoľnenie, resp. 
použitie 5 %-nej rezervy bežných výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie 
základných úloh a plynulého chodu mesta, ktorá bola vytvorená na dodržanie zásad 
hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov. 

Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie – za uvoľnenie zadržanej 5 %-nej rezervy rozpočtu mesta 

prítomných – 13      na bežné transfery 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

10. Návrh na schválenie podania „Žiadosti 
o poskytnutie finančných prostriedkov  na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 
športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 
rok 2017“ vrátane jej spolufinancovania 

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál, ktorý prerokovala komisia 

finančná a správy majetku mesta.    
V rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 

rok 2017“ mesto Šamorín plánuje požiadať o finančné prostriedky pre ZŠ Mateja 

Bela v Šamoríne ako aj pre ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne.  

Pre ZŠ Mateja Bela žiadame finančné prostriedky na vybudovanie 

rekuperačnej jednotky. Telocvičňa sa nachádza v hlavnej budove. Stavba bola 

čiastočne zrekonštruovaná. V dôsledku nedostatočnej výmeny vzduchu v telocvični 

dochádza ku kondenzácii vodnej pary.  

V zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR 525/2007 o podrobnostiach 

a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, vetranie a dokúrenie telocviční 

zaistí vetracia skriňová jednotka s rotačným rekuperátorom – elektrický ohrievač 25 

kW. Jednotka bude umiestnená v podkrovnom priestore nad telocvičňou. Je 

vybavená automatickou reguláciou. Vetranie každej miestnosti bude ovládané 

samostatne.   
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Celkové náklady na vybudovanie rekuperačnej jednotky sú vo výške 90.205,- 

€ s DPH, pričom žiadaná dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 80.000,- € 

a spolufinancovanie vo výške 10.205,- €.  

Pre ZŠ Mátyása Korvína žiadame finančné prostriedky na výmenu podlahy 

v malej telocvični. V malej telocvični  základnej školy je drevená podlaha, ktorá bola v 

minulosti prekrytá vrstvou linolea. Problém pri týchto riešeniach je nerovnomerná 

podlaha, z dôvodu ktorého v tejto telocvični niektoré športové krúžky a aktivity nie je 

možné vykonávať, lebo je to nebezpečné a hrozí aj nebezpečenstvo úrazu. Okrem 

toho ďalším problémom pri týchto podlahách, kde drevené parkety prekryli gumou, je 

aj  vznik plesní.  Pre rozvoj športových aktivít žiakov na škole je podlaha v telocvični 

v nevyhovujúcom stave. Aby sme vedeli zabezpečiť efektívnosť využiteľnosti 

telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu 

je nevyhnutnosťou výmena podlahy.  

Celkové náklady na výmenu podlahy  sú vo výške 14.417,27  € s DPH, pričom 

žiadaná dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 12.970,- € a spolufinancovanie 

1.447,27 €. 

Otázky ani pripomienky nedozneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie – za schvál. podania Žiadosti o poskytnutie finanč. prostriedkov  

prítomných – 13   – telocvične ZŠ M. Bela a ZŠ M. Korvína 

za – 1   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   18   19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

11. Interpelácie poslancov 
 
Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov. 
 
 

12. Podnety občanov 
 
Melánia Márkus – žiadala  
1) aby vchod do cintorína z Veternej ulice bol denne otvorený ako to bolo 

kedysi. Hodinu alebo dve doobeda je to síce otvorené, ale pre starších ľudí 
je to veľmi obmedzujúce, keďže je daný vymedzený čas. Ak to nestihnú, 
musia ísť okolo cez hlavný vchod, čo je pre ňu ako obyvateľku zo 
Záhradníckej ulice veľmi ďaleko. 

2) aby toaleta v mestskom cintoríne nebola zamknutá. Je to veľmi nepríjemné 
pre starších návštevníkov cintorína, že musia čakať na odomknutie, čo trvá 
nejaký čas. 

Jozef Nagy – na dverách toalety je telefónne číslo na zamestnanca, ktorý sa 
celý deň pohybuje po cintoríne. Toaleta sa musela zamknúť, pretože bezdomovci 
a drogovo závislí sa tam chodili umývať a špinili toalety. Museli sa opraviť a zamknúť. 
Zadný vchod do cintorína z Veternej ulice je zatvorený už 10 rokov, vchod je 
otvorený denne od desiatej do dvanástej hodiny. Zatvoril sa z dôvodu, že si cez 
cintorín deti krátili cestu či už korčulami alebo bicyklami, čím rušili a aj ohrozovali 
návštevníkov cintorína. 
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Melánia Márkus – to ale nie je riešenie ani s toaletou ani s uzamknutím 
vchodu. Navrhla riešenie s mobilným WC a nie čakať kým po zavolaní príde niekto 
odomknúť toaletu. 

Jozef Nagy – zatiaľ nedostali podnet ani sťažnosť ale pokúsia sa nájsť 
riešenie. 

 
 

13. Rôzne 
 

13.1 Návrh na udelenie Ceny primátora mesta 
 

Doplnenie predloženého programu rokovania v bode Rôzne o materiál Návrh 

na udelenie Ceny primátora mesta bol na poslanecký návrh z technických dôvodov 

stiahnutý z rokovania. 

14. hlasovanie – za stiahnutie materiálu z programu rokovania 

prítomných – 14   (dostavil sa Ing. Štefan Andrássy) 

za – 1   4   5   6   7   8   9   11   13   14    15   16   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 


