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Zápisnica č. 11 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  11.02.2016 
 
 
 
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 Andrea Mihaliaková. 
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Zoltán Faragó, Ing. Erika 

Šoltésová a Ladislav Czafik. 
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie 
prítomných – 17 
za –   17 
proti – 0  
zdržal sa – 0   
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Csaba Orosz a Ing. Tibor Pogány. 
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice 
prítomných – 17 
za –   17 
proti – 0  
zdržal sa – 0   
 
Doplnenie programu rokovania: 
Primátor mesta – navrhol prerokovať v bode Rôzne materiál Návrh na 

schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Združeniu obcí Šamorín 
a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy. 

Ďalej navrhol, aby programový bod číslo 12 – Podnety občanov sa prerokoval 
po 2. bode programu, aby prítomný pán Marek Kevežda, zástupca vlastníkov bytov 
z Hlavnej 54 – 60, ktorý chce predniesť svoj príspevok, nemusel čakať do konca 
rokovania. 

Ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neodzneli. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
3. hlasovanie – za program rokovania 
prítomných – 18    (dostavil sa Koppány Kovács) 
za – 18 
proti – 0 
zdržali sa – 0 

 
2. Správa o kontrole uznesení 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Ing. Tibor Pogány – navrhol, aby uznesenie číslo 20/2013/XX./c) bolo 

preradené spomedzi úloh, ktoré sa plnia priebežne medzi zrušené uznesenia, 
pretože uvedené uznesenie stratilo význam. 

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za správu o kontrole uznesení 
prítomných – 18  
za – 18  
proti – 0 
zdržal sa – 0   
 
 
12. Podnety občanov 
 
Marek Kevežda, zástupca vlastníkov bytov na Hlavnej 54–60 – prečítal 

podnety vlastníkov bytov. (Podnet tvorí prílohu tejto Zápisnice). 
Ing. Tibor Pogány – poslanci mestského zastupiteľstva ako aj vedenie MPBH 

Šamorín s.r.o. už na predošlom  zasadnutí MsZ súhlasili s návrhom vykonania 
kontroly s nakladaním finančných prostriedkov uvedenej bytovky za prítomnosti 
zástupcov vlastníkov a hlavného kontrolóra mesta. Uznáva, že v minulosti boli 
komunikačné nedostatky, ktoré by sa v budúcnosti nemali opakovať. 

Koppány Kovács – bytový dom patrí do volebného okrsku, za ktorý je 
poslancom spolu so zástupcom primátora mesta Csabom Oroszom. V budúcnosti 
obaja uvítajú, ak sa občania z ich volebného okrsku so svojimi problémami obrátia 
priamo na nich a oni sa pokúsia v rámci svojich možností im pomôcť. 

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór – predošlé vedenie MPBH Šamorín  s.r.o.  
riešilo veci okolo zatepľovania bytovky s určitými nedostatkami, ktoré sa nový riaditeľ 
pokúša postupne odstrániť. Zatiaľ sa mu odstraňovanie nedostatkov darí a je 
predpoklad na úplné vyriešenie nedostatkov k spokojnosti vlastníkov bytov. 

 
 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu mesta Šamorín na roky 2016, 2017, 2018   
 
Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za stanovisko HK mesta k návrhu rozp. mesta na r. 2016 – 
2018 
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prítomných – 17  (ospravedlnil sa Prof. Ing. Pavel Élesztős, PhD.) 
za – 17   proti – 0   zdržal sa – 0 
4. Návrh viacročného programového rozpočtu 

mesta na r. 2016 – 2018 
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že po zasadnutí 

finančnej komisie sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré bolo nutné zapracovať do 
rozpočtu mesta, a to nasledovne: 

 
Bežné náklady	
4. Program – Vzdelávanie  

4.3.1 09608 Oprava strechy ZŠ M. Bela 150 000,00   -  20.000,00 130 000,00 
 

4.2.4  Oprava strechy ZUŠ  0,00   +14.000,00 14 000,00 
 
 
Kapitálové náklady  
9. Program – Doprava  

9.1  Koncepcia dopravy mesta Šamorín 0,00   +6.000,00 6 000,00 
 

Ing. Štefan Andrássy – do rozpočtu by mali byť zapracované aj opravy 
chodníkov podľa doporučenia dopravnej komisie. 

Jozef Nagy – poslancom MsZ je už siedme volebné obdobie, ale s takýmto 
ambicióznym rozpočtom sa ešte nestretol. Vďaka tomu môžeme smelo podporovať 
sociálnu sféru, šport aj kultúru. Je to dobrý pocit, že to napriek rôznym ťažkostiam 
dokážeme. Dobré hospodárenie neznamená ušetriť veľa finančných prostriedkov na 
účte ku koncu roka, ale znamená to, že ich minie na plánované akcie. 

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
6. hlasovanie – za viacročný programový rozpočet mesta na r. 2016 – 2018 
prítomných – 17        
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
5. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho 

a sociálneho  rozvoja (PHSR) mesta Šamorín na 
obdobie 2015 – 2022 

 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Ing. Tibor Pogány – upozornil, že veľa údajov v tabuľkách i v textoch (v 

analytickej časti) je z predošlých rokov, napr. z roku 2012 a iných. 
Primátor mesta – predložený materiál sa spracovával niekoľko rokov. 

Vypracoval sa v takej forme, akej je, tak sa to aj predložilo na schválenie bez 
aktualizovaných údajov z rokov 2012 a 2013. Materiál sa však dá aktualizovať každý 
rok, takže drobné nedostatky budú upravené. 
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Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
7. hlasovanie – za schválenie PHSR mesta Šamorín na obdobie 2015 – 2022  
prítomných – 16    (ospravedlnil sa János Méry) 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
 

6a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne 
Zbierky čiastky č. 30/2014/XVII. zo dňa 26.06.2014 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
8. hlasovanie – za zrušenie uznesenia č. 30/2014/XVII. zo dňa 26.06.2014 
prítomných – 16        
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
 
6b) Návrh na  schválenie  zámeru  na  prevod 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (Donau farm 
Šamorín s. r. o.)  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala materiál a odporučila odpredaj 

záujmového pozemku za kúpnu cenu vo výške 21,- €/m2. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
9. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majet. mesta v k.ú. 
Mliečno 
prítomných – 16            Donau farm Šamorín, s.r.o. 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
7. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku 

mesta  – pozemku na výstavbu rodinného domu v k. 
ú. Kráľovianky (S. B. SPAROW BUILDING s. r. o.)  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 



5 
 

Ing. Imrich Tóth – finančná komisia prerokovala uvedený návrh a odporučila 
odpredaj pozemku predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne. 

Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
10. hlasovanie – za schvál. prevodu nehn. majetku na výst. rod. domu v k. ú. 
prítomných – 16          Kráľovianky - S. B. SPAROW BUILDING s.r.o. 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej 

listine Domova dôchodcov v Šamoríne 
 
MUDr. Renáta Varga – uviedla predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
11. hlasovanie – za schvál. Dodatku č. 3 k Zriaď. listine Domova dôchodcov  
prítomných – 16       v Šamoríne 
za – 16  
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
 
9. Návrh na schválenie zmeny Zásad odmeňovania 

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
12. hlasovanie – za schvál. zmeny Zásad odmeň. poslancov MsZ v Šamoríne 
prítomných – 16        
za – 15 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
 
 
10. Návrh na schválenie harmonogramu termínov 

riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2016 
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
13. hlasovanie – za schvál. harmonogramu zasadnutí MsZ v Šamoríne v r. 
2016 
prítomných – 16        
za – 16 
proti – 0 
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zdržal sa – 0 
 
 
 
11. Interpelácie poslancov 
 
Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie. 
 
 
13. Rôzne  
 
13.1 Náčelník MsP 
 
Primátor mesta – uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí mestské 

zastupiteľstvo vymenovalo za nového náčelníka Mestskej polície v Šamoríne Mgr. 
Imricha Szabadosa s dňom nástupu 1. februára. 

Mgr. Imrich Szabados sa v krátkosti predstavil prítomným. 
Koppány Kovács – je nadšený so zmenami, ktoré nastali nástupom nového 

náčelníka MsP. Niekoľkokrát osobne stretol pešiu hliadku v meste, čo hodnotí veľmi 
pozitívne ako aj hliadku ráno pred základnou školou na Rybárskej ulici. Novému 
náčelníkovi MsP zaželal veľa úspechov. 

 
 
13.2 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku Združeniu obcí Šamorín a Kvetoslavov pre 
rozvoj alternatívnej dopravy 

 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál. 
Ing. Tibor Pogány – spýtal sa, na základe čoho sa stanovil príspevok mesta do 

Združenia obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy vo výške 
13.500,- € a akou sumou prispeje obec Kvetoslavov. 

Ing. Tomáš Szerda – výška vkladu do Združenia obcí Šamorín a Kvetoslavov 
pre rozvoj alternatívnej dopravy bola stanovená podľa toho, ktorá obec má koľko 
kilometrov tejto trasy. Obec Kvetoslavov prispeje sumou 7.914,- €. 

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
14. hlasovanie – za schvál. Zmluvy o poskytnutí finanč. prísp. Združeniu obcí 
prítomných – 16          Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatív. dopravy 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 

 
 

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 
mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
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Zapísala: Katarína Boróková 




