
Zápisnica č. 24
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  25.04.2017

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 mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal 
prítomných poslancov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich 
poslancov je prítomných 18, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice a skrutátorku súčasne bola určená Katarína 
Boróková.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Imrich Tóth, MUDr. Renáta 
Varga a Zoltán Faragó.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Koppány Kovács a Csaba Orosz.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania:
Neodzneli žiadne návrhy na doplnenie predloženého programu rokovania.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 18
za – 18
proti – 0



zdržal sa – 0
2. Prerokovanie oznámenia  konateľa spoločnosti 

MPBH ŠAMORÍN,  s.r.o. o vzdaní sa  funkcie    
konateľa

Primátor mesta Gabriel Bárdos uviedol, že dňa 24.04.2017  doručil Ing. Tibor 
Pogány oznámenie o vzdaní sa  funkcie konateľa spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, 
s.r.o. so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta. Konštatoval, že vzdanie sa funkcie 
konateľa spoločnosti bolo riadne podpísané a pravosť podpisu bola overená 
a potvrdená notárskym osvedčením, tak, ako to ukladá zákon.

Primátor mesta ďalej uviedol, že s pánom Ing. Tiborom Pogányom hovoril 
osobne po podaní vzdaní sa funkcie konateľa o termíne, aby sa vyjadril, k akému 
dátumu sa vzdáva funkcie, aby sa čím skôr mohlo vypísať výberové konanie na 
obsadenie tejto uvoľňujúcej sa funkcie, k čomu bolo potrebné zvolať bezodkladne aj 
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstvaá.

V zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo oprávnené „zriaďovať, 
zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať 
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v 
právnickej osobe“. 

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti 
prítomných – 18 MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
za – 15
proti – 0
zdržali sa – 3

Primátor mesta – na uvoľnené miesto konateľa spoločnosti bytového podniku 
bude potrebné vypísať výberové konanie a v tejto veci musíme prijať uznesenie.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za vypísanie výberového konania na funkciu 
prítomných – 18 konateľa spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 1

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



Zapísala: Katarína Boróková


