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Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  29.01.2015 
 
 
 
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. Požiadal Ing. Tibora Pogánya, aby vyhlásil výsledky fotosúťaže, ktorá bola 
vyhlásená v minulom roku. 

Ing. Tibor Pogány – uviedol, že na jeseň minulého roka bola vyhlásená 
amatérska fotosúťaž na tému „PORTRÉTY“. Súťaže sa zúčastnili amatérski fotografi 
zo Šamorína. Porote s medzinárodným zložením, okrem Šamorína aj z družobných 
miest Mosomnagyaróváru a Hainburgu, bolo predložených 64 fotografií na 
vyhodnotenie. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií a ceny za umiestnenia boli 
rozdané nasledovným víťazom: 

 
 v kategórii B vo veku 15 – 18 rokov: 
3. cena – nebola udelená 
2. cena – Kitti Katona 
1. cena – Karolína Cséfalvay 
 
v kategórii A vo veku nad 18 rokov: 
boli udelené dve 3. ceny, a tie získali 
  Attila Farkaš 
  Marta Galbáčová 
2. cena – Erika Csiba 
1. cena – Markéta Almásiová  
 
Dodal, že výstava dvadsiatich najlepších fotografií je otvorená od 02.12.2014 

a ešte stále je možné si ju pozrieť. 
 
Ceny boli víťazom rozdané, preto primátor mesta pokračoval v rokovaní. 
 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková. 
 
Za skrutátorku bola určená Andrea Mihaliaková. 
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Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: PaedDr. Gábor Veres, János 
Méry a Mgr. Márton Domsitz. 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie: 
prítomných – 17 
za – 16   
proti – 0  
zdržal sa – 1   
 
Ďalej primátor mesta navrhol zloženie volebnej komisie na sčítanie hlasov 

pre voľbu členov komisií MsZ z radov obyvateľov, a to: Ing. Štefan Andrássy, Angela 
Jágerová a Jozef Nagy. 

2. hlasovanie – za zloženie volebnej komisie na sčítanie hlasov pre voľbu 
 za – 17 členov komisií MsZ z radov obyvateľov 

proti – 0  
zdržal sa – 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Zoltán Faragó a MUDr. Renáta Varga. 
 
Doplnenie programu rokovania: 
Primátor mesta – navrhol prerokovať v bode rôzne nasledovné materiály: 
- Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne čiastky 32/2014/VII. zo dňa 

30.10.2014 
- Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku na 

výstavbu rodinného domu v k. ú. Kraľovianky – Vass Kristián a Gabriela 
Jávorková 

- Vymenovanie zástupcu primátora mesta 
3. hlasovanie – za program rokovania 
prítomných – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
2. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mesta Šamorín na roky 2015,    2016, 2017   
 
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017.  
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za stanovisko HK k návrhu rozp. mesta na roky 2015 – 2017  
prítomných – 17  
za – 17  
proti –  0 
zdržal sa – 0   
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3. Návrh viacročného programového rozpočtu 
mesta na r. 2015 – 2017 

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 
Jozef Nagy – rozpočet je vyvážený, javia sa pozitívne čísla. Mesto má 

intenzívne vzťahy so zahraničím v podobe družobných miest, a to: Rumunsko – 
Gheorgheni, Rakúsko – Hainburg, Česká republika – Uherský Brod, Maďarsko – 
Mosomnagyaróvár. Pravdepodobne budú potrebné väčšie výdavky na družobné 
styky, ako aj na reprezentačné a propagačné ciele. Toto bude treba vziať do úvahy 
v uvedených položkách. 

Primátor mesta – neodznelo, odkiaľ konkrétne vziať finančné prostriedky ani 
v akej výške. Možno sa to bude dať riešiť pri prvej zmene rozpočtu mesta. 

PaedDr. Gábor Veres – pripomenul, že niektoré predškolské zariadenia bude 
potrebné zrekonštruovať podľa možnosti aj z eurofondov, preto bude treba vyčleniť 
finančné prostriedky na majetkové vysporiadanie pozemkov pod týmito zariadeniami. 
Ak to bude možné, tak toto riešiť tiež pri I. zmene rozpočtu. 

Viac otázok ani pripomienok neodznelo. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za viacročný programový rozpočet mesta na r. 2015-2017 
prítomných – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
 
4. Návrh na schválenie plánu  kontrolnej činnosti hl. 

kontrolóra mesta  za I. polrok 2015 
 
Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
6. hlasovanie – za plán kontrol. činnosti hlav. kontrol. mesta za 1. polrok 2015 
prítomných – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0    
 
 
5. Návrh na doplnenie ďalších členov odborných 

komisií MsZ 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. Spýtal sa poslancov, či sa majú 

rozdať hlasovacie lístky k tajnému hlasovaniu alebo budú hlasovať verejne. 
Ing. Tibor Pogány – citoval časť z Rokovacieho poriadku, kde sa hovorí, že 

o personálnych veciach sa môže hlasovať iba tajným hlasovaním. 
Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD – navrhol, aby sa novelizoval, resp. pripravil 

nový návrh Rokovacieho poriadku. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
7. hlasovanie – za poslanecký návrh: pripraviť nový návrh Rokovacieho  
prítomných – 18 (dostavil sa Robert Keresztes)        poriadku MsZ 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia finančnej a správy majetku mesta by 

mala byť 7-členná, z toho 4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí:  Ladislav Asványi, Ing. Péter 

Lukács, RNDr. Lajos Tuba. 
8. hlasovanie – za počet členov finančnej komisie 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia výstavby a územnej správy by mala 

byť 7-členná, z toho 4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Ing. arch. Pavol Bodó, Zoltán 

Plutzer, Mgr. Peter Vass.   
9. hlasovanie – za počet členov komisie výstavby a územnej správy 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia školstva by mala byť 7-členná, z toho 

4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: PaedDr. Hajnalka Baráthová, 

RNDr. Gabriella Bugár, Mgr. Magdaléna Vajasová.  
10. hlasovanie – za počet členov komisie školstva 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia kultúry a cirkví by mala byť 9-členná, 

z toho 5 poslanci a 4 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: PaedDr. Ingrid Galbáčová, Brigita 

Hegyiová, Tibor Juhász, Myrtil Nagy.    
11. hlasovanie – za počet členov komisie kultúry a cirkví 
prítomných – 18 
za – 0 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia športu a mládeže by mala byť 9-

členná, z toho 5 poslanci a 4 externí členovia. 
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Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Csaba Hideghéthy,  Mgr. 
František Chudoba, Štefan Konkoly, Juraj Nagy.  

12. hlasovanie – za počet členov komisie športu a mládeže 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia dopravy, verejného poriadku 

a požiarnej ochrany by mala byť 7-členná, z toho 4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Mgr. Imrich Fehér, Ing. Peter 

Rusňák, Ľudovít Vasi.   
13. hlasovanie – za počet členov komisie dopravy, verejného poriadku  
prítomných – 18      a požiarnej ochrany 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia bytovej, sociálnej a zdravotníckej by 

mala byť 9-členná, z toho 4 poslanci a 5 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Ildikó Bodóová, Mgr. Adél Mezei, 

Jakub Nagy Bc., Annamária Takácsová, Mgr. Patrícia Tóthová.  
14. hlasovanie – za počet členov komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia ochrany životného prostredia by 

mala byť 7-členná, z toho 4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí:  Eva Bokorová, Mgr. Kornél Fehér, 

Arpád Őry.  
Primátor mesta navrhol doplniť medzi členov komisie aj Ing. Ladislava 

Kovácsa. 
15. hlasovanie – za počet členov komisie ochrany životného prostredia 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
Ing. Ervin Sármány – uviedol, že komisia cestovného ruchu a propagácie 

mesta by mala byť 7-členná, z toho 4 poslanci a 3 externí členovia. 
Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Ing. Pavol Élesztős PhD., Árpád 

Németh, Mgr. Dáša Szabóová. 
16. hlasovanie – za počet členov komisie cestovného ruchu a propagácie  
prítomných – 18        mesta 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
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Ing. Ervin Sármány – uviedol, že výbor mestskej časti Mliečno by mal byť 7-
členná, z toho 2 poslanci a 5 externí členovia. 

Do komisie boli z radov občanov navrhnutí: Peter Andrássy, Kitti Cédl Zima, 
Norbert Ozogány, Štefan Pethő, Peter Puss.   

17. hlasovanie – za počet členov výboru mestskej časti Mliečno 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
Po odhlasovaní počtu členov jednotlivých odborných komisií sa poslancom 

rozdali hlasovacie lístky a pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. 
Volebná komisia sčítala hlasy pre jednotlivých členov v každej odbornej 

komisii a vyhlásila výsledky: 
- za členov komisie finančnej a správy majetku mesta z radov obyvateľov 

boli zvolení: Ladislav Asványi, Ing. Péter Lukács, RNDr. Lajos Tuba 
- za členov komisie výstavby a územnej správy z radov obyvateľov boli 

zvolení: Ing. arch. Pavol Bodó, Zoltán Plutzer, Mgr. Peter Vass 
- za členov komisie školstva z radov obyvateľov boli zvolení: PaedDr. 

Hajnalka Baráthová, RNDr. Gabriella Bugár, Mgr. Magdaléna Vajasová 
- za členov komisie kultúry a cirkví z radov obyvateľov boli zvolení: PaedDr. 

Ingrid Galbáčová, Brigita Hegyiová, Tibor Juhász, Myrtil Nagy 
- za členov komisie športu a mládeže z radov obyvateľov boli zvolení: Csaba 

Hideghéthy,  Mgr. František Chudoba, Štefan Konkoly, Juraj Nagy 
- za členov komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 

z radov obyvateľov boli zvolení: Mgr. Imrich Fehér, Ing. Peter Rusňák, 
Ľudovít Vasi 

- za členov komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej z radov obyvateľov 
boli zvolení: Ildikó Bodóová, Mgr. Adél Mezei, Jakub Nagy Bc., Annamária 
Takácsová, Mgr. Patrícia Tóthová 

- za členov komisie ochrany životného prostredia z radov obyvateľov boli 
zvolení: Eva Bokorová, Mgr. Kornél Fehér, Ing. Ladislav Kovács, Arpád 
Őry 

- za členov komisie cestovného ruchu a propagácie mesta z radov 
obyvateľov boli zvolení: Ing. Pavol Élesztős PhD., Árpád Németh, Mgr. 
Dáša Szabóová 

- za členov výboru Mliečno z radov obyvateľov boli zvolení: Peter Andrássy, 
Kitti Cédl Zima, Norbert Ozogány, Štefan Pethő, Peter Puss. 

  
6. Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta 

do orgánov školskej samosprávy 
 
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
18. hlasovanie – za odvolanie delegovaných zástupcov mesta do orgánov  
prítomných – 18       školskej samosprávy 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
19. hlasovanie – za delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej 
prítomných – 18        samosprávy 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
7. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 

o podrobnostiach financovania základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných 
a cirkevných zriaďovateľov na území mesta 
Šamorín v roku 2015 

 
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
20. hlasovanie – za VZN č. 1/2015 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
 
8. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného 
domu v k. ú. Kraľovianky (Tibor Lelkes) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
21. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúp. nehnuteľnosti v k. ú.  
prítomných – 18   Kraľovianky – Tibor Lelkes 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
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9. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 
nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného 
domu v k. ú. Kraľovianky (Ervin Sebestyén 
a manž. Diana) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
22. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúp. nehnuteľnosti v k. ú. 
prítomných – 18   Kraľovianky – Ervin Sebestyén a manž. Diana 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
10. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného 
domu v k. ú. Kraľovianky (Ing. Ladislav Tóth) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
23. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúp. nehnuteľnosti v k. ú. 
prítomných – 18   Kraľovianky – Ing. Ladislav Tóth 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
11. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemku na  výstavbu rodinného 
domu v k. ú. Kraľovianky (Štefan Hurton) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
24. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúp. nehnuteľnosti v k. ú. 
prítomných – 18   Kraľovianky – Štefan Hurton 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
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12. Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 
nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného 
domu v k. ú. Kraľovianky  (Ing. K. Horváthová) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
25. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúp. nehnuteľnosti v k. ú. 
prítomných – 18   Kraľovianky – Ing. Kristína Horváthová 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
   
 
13. Návrh na schválenie zámeru nakladania s 

nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného 
majetku mesta v k. ú. Šamorín (IMPA Šamorín, s. 
r. o.) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Ing. Tibor Pogány – žiada rokovať s IMPA Šamorín s.r.o. p vyššej cene za 

prenájom pozemku, pretože jedenásť centov za meter štvorcový denne je smiešna 
suma.  

Zoltán Faragó – nie je to pozemok na zastavanie. Je tam pomerne veľa 
podzemných vedení. Pravdepodobne to je dôvodom nižšej ceny nehnuteľnosti. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
26. hlasovanie – za rokovanie s IMPA s.r.o o vyššej cene za prenájom pozem. 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia  prečítala návrh uznesenia. 
27. hlasovanie – za schvál. zámeru naklad. s nehnuteľnosťou – prenájom  
prítomných – 18  nehnuteľ. majetku mesta v k. ú. Šamorín – IMPA Šamorín 
za – 18          s.r.o. 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
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14. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne č.  
25/2013/VII. zo dňa 30.10.2013 a návrh na 
schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou 
– prevod nehnuteľného majetku mesta  v k. ú. 
Mliečno (Akop Pelošjan a manž.Asmik Arutjunjan) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
28. hlasovanie – za zrušenie uznesenia MsZ č. 25/2013/VII. z 30.10.2013 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
29. hlasovanie – za schvál. zámeru naklad. s nehn. – prevod nehn. majetku 
prítomných – 18  mesta v k.ú. Mliečno – Akop Pelošjan a manželka 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
15. Návrh na schválenie majetkoprávneho 

usporiadania nehnuteľností – častí pozemkov pod 
miestnou komunikáciou v k. ú. Čilistov (Peter 
Bogyai) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
30. hlasovanie – za schvál. majetkoprávn. usporiadania nehnuteľností – častí 
prítomných – 18       pozemkov pod miestnou komunikáciou v k.ú. Čilistov 
za – 18              Peter Bogyai 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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16. Návrh na schválenie majetkoprávneho 
usporiadania nehnuteľností – častí pozemkov pod 
miestnou komunikáciou v k. ú. Čilistov (Márk 
Bogyai) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
31. hlasovanie – za schvál. majetkoprávn. usporiadania nehnuteľností – častí 
prítomných – 18      pozemkov pod miestnou komunikáciou v k.ú. Čilistov 
za – 18               Márk Bogyai 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
17. Návrh na schválenie majetkoprávneho 

usporiadania nehnuteľností – častí pozemkov pod 
miestnou komunikáciou v k. ú. Čilistov (Juraj 
Slota a manželka Ivana) 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
32. hlasovanie – za schvál. majetkoprávn. usporiadania nehnuteľností – častí 
prítomných – 18      pozemkov pod miestnou komunikáciou v k. ú. Čilistov 
za – 18              Juraj Slota a manž. Ivana 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
18. Návrh na schválenie Zmluvy o zverení majetku do 

správy (Mesto Šamorín – ZŠ Mateja Bela) 
 
Csaba Orosz – uviedol predložený materiál. 
Ing. Edit Bauer – prečítala svoj návrh na doplnenie predloženého uznesenia, 

resp. doplnenie textu zmluvy, ktoré zároveň odovzdala návrhovej komisii. 
Otázky ani ďalšie pripomienky neodzneli. 
Nasledovalo hlasovanie za poslanecký návrh. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
33. hlasovanie – za poslanecký návrh Ing. Edit Bauer 
prítomných – 18 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 1  
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
34. hlasovanie – za schválenie Zmluvy o zverení majetku do správy 
prítomných – 18   Mesto Šamorín – ZŠ Mateja Bela 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 1  
 
 
19. Návrh na schválenie  Zmluvy o spolupráci 

a podpore (Mesto Šamorín – FC ŠTK 1914 
Šamorín) 

 
Csaba Orosz – uviedol predložený materiál. 
Primátor mesta – Zmluva bude podpísaná na volebné obdobie, teda od 

01.01.2015 do 31.12.2018. 
Ing. Edit Bauer – prečítala svoj návrh na doplnenie predloženého uznesenia, 

resp. doplnenie textu zmluvy, ktoré zároveň odovzdala návrhovej komisii. 
Otázky ani ďalšie pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
35. hlasovanie – za poslanecký návrh Ing. Edit Bauer 
prítomných – 18 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 1 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
36. hlasovanie – za schválenie Zmluvy o spolupráci a podpore 
prítomných – 18  Mesto Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
20. Návrh na schválenie – Zásady odmeňovania 

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Šamorín 

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 
Jozef Nagy – navrhol niekoľko zmien v Zásadách odmeňovania poslancov 

MsZ v Šamoríne, ktoré po prečítaní odovzdal návrhovej komisii. 
-  § 1 ods. 1 doplniť: ... a výboru mestskej časti Mliečno, ktorí nie sú... 
-  § 2 nadpis znie: Odmeňovanie poslancov, ostatných členov komisií MsZ 

a výboru mestskej časti Mliečno 
-  § 2 ods. 1 písm. b) ... na komisii MsZ a výboru mestskej časti Mliečno, 
-  § 2 ods. 1 písm. c) ... na zasadnutí komisie MsZ a výboru mestskej časti 

Mliečno, 
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-  § 2 ods. 2 doplniť: ... poslancom, členom komisií MsZ a výboru mestskej 
časti Mliečno poskytovaná... 

-  § 2 ods. 4 doplniť: Poslanec, člen komisie MsZ a výboru mestskej časti 
Mliečno je povinný... 

-  § 2 ods. 5 doplniť: ...poslanca, člena komisie MsZ a výboru mestskej 
časti Mliečno  sa vychádza... 

-  § 2 ods. 6 doplniť: Odmeny poslancom, členom komisií MsZ a výboru 
mestskej časti Mliečno sú vyplácané... 

Otázky ani ďalšie pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
37. hlasovanie – za schvál. Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Šamoríne 
prítomných – 18 
za –17  
proti – 0 
zdržal sa – 1  
 
 
21. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti MPBH 

Šamorín s. r. o.  
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. Za konateľa spoločnosti MPBH 

Šamorín s.r.o. navrhol Ing. Tibora Pogánya. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
38. hlasovanie – za schválenie konateľa spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. 
prítomných – 18 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 1   
 
 
22. Návrh na schválenie harmonogramu termínov 

riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2015 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
39. hlasovanie – za harmonogram riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne 
prítomných – 18       v roku 2015 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
23. Interpelácie poslancov 
 
Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov. 
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24. Podnety občanov 
 
Mgr. Imrich Fehér – odovzdal písomný podnet (tvorí prílohu Zápisnice), 

v ktorom navrhol zriadiť na úvodnej stránke mesta Šamorín hypertextový odkaz  R7, 
kde by občania a iní návštevníci stránky dostali aktuálne informácie 
o rozpracovanosti projektu, o postojoch primátora a mestského zastupiteľstva 
a súhrnné informácie, ktoré odzneli v médiách (formou linkov na príslušné stránky). 

 
 
25. Rôzne 
 
25.1 Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne čiastky 

32/2014/VII. zo dňa 30.10.2014 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
40. hlasovanie – za zrušenie uznesenia č. 32/2014/VII. z 30.10.2014 
prítomných – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
 
25.2 Návrh na schválenie žiadateľa na odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemku na výstavbu rodinného domu 
v k. ú. Kraľovianky – Kristián Vass a Gabriela Jávorková 

 
Primátor mesta  – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
41. hlasovanie – za schválenie žiadateľa na odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. 
prítomných – 18  Kraľovianky – Kristián Vass a Gabriela Jávorková 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
25.3 Vymenovanie zástupcu primátora mesta 
 
Primátor mesta informoval poslancov, že za zástupcu primátora mesta 

vymenoval Csabu Orosza s dňom nástupu 01.02.2015 na čiastočný úväzok, t.j. 
týždenná pracovná doba 22,5 hod. 

Csaba Orosz – poďakoval primátorovi mesta aj poslancom za prejavenú 
dôveru. 

Program rokovania sa vyčerpal, primátor mesta poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
Zapísala: Katarína Boróková 


