Zápisnica č. 5
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa 23.04.2015

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.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Erika Nagyová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Štefan Andrássy, Prof. Ing.
Pavel Élesztős, CSc., Angela Jágerová.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie:
prítomných – 17
za – 15
proti –
zdržali sa – 2
Za overovateľov zápisnice boli určení: Robert Keresztes a Mgr. Márton
Domsitz.
Primátor mesta – navrhol členov volebnej komisie na voľbu členov novej
Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931
01 Šamorín a na voľbu členov novej Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s r.
o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín v zložení: Jozef Nagy a Ing. Tibor
Pogány.
2. hlasovanie – za zloženie volebnej komisie pre voľbu členov novej Dozornej
prítomných – 17
rady AREA spol. s r.o. a MPBH Šamorín, s.r.o.
za – 17
proti – 0
zdržali sa – 0
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Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta – navrhol prerokovať v bode Rôzne dva materiály, a to:
1)
Návrh na odvolanie členov Dozornej rady a menovanie členov novej
Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín spol. s r.o., so sídlom
Bratislavská 88, 931 01 Šamorín
2)
Návrh na odvolanie členov Dozornej rady a menovanie členov novej
Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o., so sídlom Veterná 23/D,
931 01 Šamorín
Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržali sa – 0

2.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k účtovnej
závierke, výročnej správe a záverečnému účtu
mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových
organizácií za rok 2014

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – uviedol predložený materiál
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za stanovisko HK k účtovnej závierke ... za rok 2014
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

3.

Účtovná závierka, záverečný účet a výročná
správa mesta Šamorín a mestom riadených
rozpočtových organizácií za rok 2014

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za účtovnú závierku ... za rok 2014
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
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4.

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného
majetku mesta v katastrálnom území Šamorín
(Slovak Telekom, a. s.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za schvál. prenájmu nehn. majetku mesta v k.ú. Šamorín
prítomných – 17
(Slovak Telekom, a. s.)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

5.

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného
majetku mesta v k. ú. Šamorín (Norbert Bodó)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
Ing. Tibor Pogány – navrhol z uznesenia vynechať... „podľa platnej cenovej
mapy mesta“... ostaté zostáva v nezmenenej forme.
7. hlasovanie – za schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta
prítomných – 17
v k. ú. Šamorín (Norbert Bodó)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

6.

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy
o zriadení vecného bremena“ v k. ú. Šamorín na
uloženie NN prípojky (JUDr. Rudolf Durdík)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za schválenie uzatvor. „Zmluvy o zriadení vecného bremena“
prítomných – 17
v k. ú. Šamorín
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
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7.

Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného
majetku v k. ú. Bučuháza (Alžbeta Jankóová)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – spýtal sa, či vlastníci pozemku vedia a sú
oboznámení touto transakciou.
Primátor mesta – áno, vedia o tom, s pani Jankóovou rokoval o tejto téme.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za schvál. odkúpenia nehnuteľného majetku v k.ú. Bučuháza
prítomných – 17
(Alžbeta Jankóová)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

8.

Návrh na schválenie zámeru nakladania
s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného
majetku mesta v k. ú. Šamorín (Anna Panenková)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za schvál. zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod
prítomných – 17
nehnuteľ. majetku mesta v k. ú. Šamorín (A Panenková)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

9.

Návrh na schválenie dodatočného majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností – pozemku
pod miestnou komunikáciou v k. ú. Šamorín (Ján
Kožich a spol.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za schválenie dodatočného majetko-právneho usporiadania
prítomných – 17
nehnuteľností v k. ú. Šamorín (Ján Kožich a spol.)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
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10. 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 k l a d a n i a
s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného
majetku mesta v k. ú. Šamorín (Mestský strelecký
klub Šamorín)
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – otázky hluku, šírenia zvuku už boli
konzultované s odborníkmi. Na jestvujúcej strelnici najmä v sobotu je hluk a šíriaci sa
zvuk veľmi nepríjemný a rušivý pre obyvateľstvo. Počuť to aj na opačnom konci
mesta.
Primátor mesta – strelecký klub (strelnica) bude od obývanej časti mesta oveľa
ďalej ako doteraz.
Zoltán Faragó – pripomenul, že teraz sa schvaľuje iba zámer. V prípade, že by
mestský strelecký klub nenaplnil v ktoromkoľvek bode podmienky prevádzkovania
strelnice, zámer sa nenaplní a nebude schválený.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou
prítomných – 17
v k. ú. Šamorín (Mestský strelecký klub Šamorín)
za – 15
proti – 0
zdržali sa – 2

11. 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 k l a d a n i a
s nehnuteľnosťou – zámena
a predaj
nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín (Creative
production s. r. o.)
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – predmetný materiál bol neskoro prerokovaný
komisiou životného prostredia. Tento zámer nemôže podporiť, nakoľko
k štvorpodlažnej budove s bytmi okrem na prízemí, nebude dostatok parkovacích
miest.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou
prítomných – 17
v k. ú. Šamorín (Creative production s.r.o.)
za – 15
proti – 2
zdržal sa – 0
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12. Návrh na schválenie zriadenia záložného práva na
pozemok dotknutý výstavbou nájomného
bytového domu so 49. b. j. na Kasárenskej ulici –
I. etapa 26 b. j. v prospech ŠFRB
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. zriadenia záložného práva ... v prospech ŠFRB
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

13.

Návrh na schválenie návrhu Zmluvy o dočasnom
užívaní majetku štátu – vyväzovacích prvkov
k plávajúcemu pristávajúcemu mólu Šamorín
(Vodohospodárska výstavba š. p. – Mesto
Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Tibor Pogány – navrhol, aby zo Zmluvy bol z Článku VI. vypustený bod
6.2, nakoľko je bezpredmetný. Ostatné body by sa tým pádom prečíslovali.
Primátor mesta dal o návrhu hlasovať.
15. hlasovanie – za vynechanie bodu 6.2 v Článku VI. Zmluvy o dočasnom
prítomných – 17
užívaní majetku štátu...
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. návrhu Zmluvy o dočasnom užívaní majetku štátu
prítomných – 17
(VV š. p. – Mesto Šamorín)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

14.

Návrh na schválenie zriadenia záložného práva na
pozemky v k . ú . M l i e č n o ( P r v á s t a v e b n á
sporiteľňa a. s. – Akop Pelošjan)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schválenie zriadenia záložného práva na pozemky v k. ú.
prítomných – 17
Mliečno (Prvá stavebná sporiteľňa a.s. – Akop Pelošjan)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

15. Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k
zaradeniu cirkevnej základnej školy do siete škôl
a školských zariadení na území mesta
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál a zároveň prečítal aj
stanovisko komisie školstva a kultúry k predloženému materiálu:
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z. požiadalo Mesto Šamorín o súhlas na
zaradenie Základnej školy Narnia, Dlhá 393/1, Šamorín a Školského klubu detí ako
súčasť ZŠ Narnia, Dlhá 393/1, Šamorín do siete škôl a školských zariadení na území
mesta Šamorín, s predpokladaným počtom tried 1 až 2 od 1. septembra 2016.
Zriaďovateľom tejto cirkevnej základnej školy je Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z.
ako subjekt zriadený zborom Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4.
Prevádzkovanie základnej školy na uvedenej adrese je pre školské účely
nevyhovujúce. Budova nie je z priestorových dôvodov vhodná na to, aby tu prebiehal
vyučovací proces. Navyše žiadateľ vo svojej žiadosti neprezentoval dôsledne
a dostačujúco celkovú koncepciu rozvoja tejto základnej školy. Chýba najmä vízia do
budúcnosti – čo opäť súvisí s priestorovou kapacitou budovy na Dlhej ulici. V budove
sú tri triedy, to znamená, že najneskôr v školskom roku 2017/18 budú všetky
obsadené (1., 2. a 3. ročník). Zo žiadosti nie je jasné, čo zamýšľa žiadateľ
v nasledujúcich rokoch a kde plánuje umiestňovať triedy v ďalších školských rokoch.
Ako veľký problém sa ukazuje aj stravovanie žiakov, pretože v budove nie je
miestnosť pre vybudovanie školskej jedálne.
Ing. Tibor Pogány – od štátu dostávame na školy cca 2,2 mil. €, zhruba takou
istou sumou prispieva aj mesto na vzdelávanie v meste. 40 % žiakov však nie sú
šamorínčania. Tento počet sa zvyšuje bytovou výstavbou v okolitých obciach –
Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Báč a iné.
V súkromnej škole bude vyučovací proces na vyššej úrovni ako v bežných
základných školách. Ale ako tu už odznelo, je tam veľa nedostatkov. Nie sú vhodné
priestory na rozbehnutie tejto školy. Preto tento návrh nemôže podporiť.
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – spýtal sa, či máme nejaké informácie, v akej
výške by bolo školné, či nám je známa predkalkulácia.
PaedDr. Gábor Veres – v Bratislave je školné 150,– €/mesiac.
Primátor mesta dal slovo zástupkyniam súkromnej základnej školy.
Vanda Gáborová – táto základná škola môže odbremeniť slovenskú základnú
školu v istom zmysle. Situácia v základnej škole sa bude iba zhoršovať, deti budú
pribúdať, priestory nebudú postačovať. ZŠ Narnia môže zabezpečiť kvalitné
vzdelanie. Rodičia by mali na výber, či dajú dieťa do bežnej základnej školy alebo do
súkromnej. Zvýšila by sa spokojnosť obyvateľov Šamorína, nemuseli by voziť deti do
Bratislavy. Hygienické a priestorové podmienky má posúdiť regionálny úrad
verejného zdravotníctva a mali by byť v poriadku Nerada by pripomenula na
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porovnanie tzv. baraky v slovenskej základnej škole. Čo sa týka priestorov, už teraz
aktívne hľadajú iné ďalšie vhodné riešenie.
Marta Synaková – jediný problém je: priestory. V Bratislave funguje táto
cirkevná základná škola už 20 rokov, prvé deti skončili už aj gymnázium, lebo po ZŠ
je možné pokračovať vo vzdelávaní na gymnáziu.
Karolína Kurnická – býva v Kalinkove a podporuje tento zámer so cirkevnou
základnou školou.
Primátor mesta – má najčerstvejšie informácie o tejto cirkevnej škole od
kolegov z Bratislavy a Pezinka. Svoj názor však nepovie, aby nikoho neovplyvnil.
Robert Keresztes – riešime možno nešťastne sformulované „hygienické
priestory“. Predmetnú budovu na Dlhej ulici dôverne pozná, pretože sem chodil ako
žiak základnej školy. Dodal, že bolo by potrebné donútiť štát stavať školy v obciach.
Lenže skutočnosť je taká, že štát školy nestavia a deti sú nútené cestovať aj do
základných škôl mimo obce. Do základnej školy v Šamoríne chodí takmer tisíc
dvesto detí, z toho 560 detí dochádza z okolitých aj vzdialenejších obcí. Keby sa tu
učili iba šamorínske deti, bolo by ich oveľa menej a aj kvalita výučby by bola iná.
Vtedy by uvítal aj túto školu. Keby sa v Dunajskej Lužnej a Kalinkove postavila, resp.
rozšírila základná škola, vedel by hlasovať za otvorenie tejto cirkevnej školy ale takto
nie.
Zoltán Faragó – nikto si neželá, a nielen z prítomných, aby vzdelávanie nebolo
na vyššej úrovni. Pozitíva školy pani Gáborová podrobne rozobrala, ale o negatívach
a nedostatkoch nič nespomenula. Ak škola bude vyťažená, bude ju treba riešiť aj
priestorovo – žiaci postupujú do vyšších ročníkov, ale ako, keď nebudú priestory na
triedy? Hovorila, že sú rozbehnuté rokovania s orgánmi štátnej správy ale aj so
súkromníkmi, no výsledky týchto rokovaní nemusia byť vôbec priaznivé.
Jozef Nagy – v šamorínskych školách sú preplnené stavy, lenže nie so
šamorínskymi deťmi ale s deťmi z okolitých obcí, ktoré tu vôbec ani nebývajú a čo je
možno ešte horšie, s deťmi s prechodným pobytom v Šamoríne. Mestu takto unikajú
nemalé peniaze. Spýtal sa, či žiadali o priestory v Kalinkove alebo iných okolitých
obciach. Ste z Dunajskej Lužnej a Kalinkova, obhajujete niečo, čo nie je pre
šamorínčanov, obhajujte to vo svojich obciach.
Zástankyne cirkevnej školy Narnia uviedli, že hľadali priestory aj v okolitých
obciach avšak nenašli vhodnú budovu, navyše podľa nich 99 %-ná zastúpenosť
rodičov je práve zo Šamorína.
Primátor mesta – Základná škola Mateja Bela je na Slovensku jedna
z najlepších a najkvalitnejších škôl s výbornými výsledkami. Fungovanie školy nie je
len učenie ale je to aj o priestoroch na kluby, jedáleň a pod. Ak škola je zaradená do
siete škôl a školských zariadení na území mesta, o jej priestory sa musí starať
mesto. Financovanie a fungovanie školy sme schopní zabezpečiť len pre deti zo
Šamorína. Napriek tomu presne vie, že nikto nedopláca na chod školy za deti, ktoré
dochádzajú z okolitých obcí.
Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaradeniu cirkevnej ZŠ
prítomných – 17
do siete škôl a školských zariadení na území mesta
za – 0
proti – 8
zdržal sa – 9
návrh nebol schválený
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Po prerokovaní tohto bodu programu primátor mesta odovzdal vedenie
zasadnutia mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora mesta a opustil rokovaciu
miestnosť.

16. Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Csaba Orosz – v zmysle zákona sa plat primátora mesta musí každý rok
schvaľovať.
Ing. Tibor Pogány – navrhol zaokrúhliť plat primátora smerom hore na celé
Eurá, pretože chýbajú iba dva centy.
Jozef Nagy – zo zákona musí byť plat zaokrúhlený na celé Eurá.
Otázky ani ďalšie pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za plat primátora mesta Šamorín vo výške 2.996,- €
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0

17. Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu
mesta na rok 2015
1.1

Šport a mládež

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2015
prítomných – 17
pre šport a mládež
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
1.2

Kultúra a cirkev

Koppány Kovács – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol stanovisko finančnej komisie.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2015
prítomných – 17
pre kultúru a cirkev
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
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2.

Interpelácie poslancov

Koppány Kovács – prečítal svoju interpeláciu a odovzdal v písomnej forme na
založenie ako prílohu zápisnice.

3.

Podnety občanov

Neodzneli žiadne podnety občanov.

4.

Rôzne

4.1

Návrh na odvolanie členov Dozornej rady a menovanie
členov novej Dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín
spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín

4.2

Návrh na odvolanie členov Dozornej rady a menovanie
členov novej Dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín
s.r.o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

Primátor mesta – uviedol obidva predložené materiály.
Nasledovalo tajné hlasovanie, k obom menovaniam do dozorných rád boli
poslancom rozdané hlasovacie lístky.
Volebná komisia sčítala hlasy na hlasovacích lístkoch a vyhlásila výsledky.
tajného hlasovania.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za členov DR spoločnosti AREA Šamorín spol. s r.o.
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
23. hlasovanie – za členov DR spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o.
prítomných – 17
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 0
Program rokovania sa vyčerpal Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť
na zasadnutí mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

Zapísala: Katarína Boróková
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