
Zápisnica č. 34
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  14.08.2018
 
 
 
 
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.

Konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 16, preto mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

Primátor mesta ospravedlnil neprítomných poslancov Ing. Tibora Pogánya a MUDr.
Renátu Varga, ktorí sú na dovolenke a poslanec Koppány Kovács bude chvíľu meškať.

 
Za zapisovateľku zápisnice a skrutátorku zároveň bola určená Katarína Boróková.

 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Zoltán Faragó a Robert Keresztes.
1. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 16
za – 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   14   15   16   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Angela Jágerová, Jozef Nagy a Ing. Štefan

Andrássy.
2. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17                                                        (dostavil sa Koppány Kovács)
za –  2   3  4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16  18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta oboznámil prítomných s predloženým programom mimoriadneho

zasadnutia mestského zastupiteľstva
Návrhy na doplnenie programu mimoriadneho zasadnutia MsZ neodzneli.
 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
 



2. Návrh  na určenie viacmandátových volebných obvodov
a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta
Šamorín pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie rokov 2018 – 2022

 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Podľa § 166 ods. 3 zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  (ďalej len
„zák. 180/2014 Z. z.“) volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a
zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové
volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu
obyvateľov obce. Podľa § 166 ods. 4 zák. 180/2014 Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá
obec jeden jednomandátový volebný obvod.
              Otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za určenie viacmandát. voleb. obvodov a počtu poslancov MsZ
prítomných – 17                                                                      - volebné obdobie 2018-

2022
za – 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 

3. Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia
MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho
spolufinancovania

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Cieľom projektu je okrem rekonštrukcie budovy materskej školy aj zníženie energetickej

náročnosti verejnej budovy. Rekonštrukciou dôjde k výmene všetkých okenných a dverných
výplní na obvodovom plášte objektu, k dodatočnému zatepleniu fasády a strechy. Jestvujúce
okná a dvere sú drevené a nespĺňajú dnešné hygienické a tepelno-technické požiadavky.
Značná časť okenných konštrukcií je zdegradovaná a nefunkčná. Navrhnuté sú nové hliníkové
dvere a plastové okná. Fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou
izoláciou z minerálnej vlny hr. 120 mm. Jestvujúce vrstvy strešného plášťa nadmerne zaťažujú
jestvujúce železobetónové panely, preto je ich treba odstrániť až po železobetónové panely.
Zateplenie plochej strechy bude uskutočnené pomocou expandovaného polystyrénu hrúbky 2 x
100 mm. V rámci rekonštrukcií je navrhnuté aj zníženie energetickej náročnosti budovy
pomocou rekuperačného vetrania a solárnych a fotovoltaických panelov. Vo vnútri je navrhnutý
nový rozvod teplej vody so zásobníkom teplej úžitkovej vody. Solárnymi panelmi dotované
zásobníky vody budú umiestnené v kotolni.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet na uvedené stavebné a
rekonštrukčné  práce vo výške 458.657,66 € s DPH. Po vyhlásení výzvy na predkladanie
projektov bude možné požiadať o dotáciu vo výške 95 % z Ministerstva životného prostredia
SR v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V zmysle
stanovených kritérií vo výzve je možné žiadať finančné prostriedky okrem samotných
stavebných prác na rezervu na nepredvídané náklady vo výške 2 % zo stavebných prác, ako aj
výdavky na stavebný dozor, na vypracovanie projektovej dokumentácie a na publicitu projektu.
Celkové oprávnené výdavky žiadosti o nenávratný finančný príspevok by boli vo výške
483.397,66 €,  z čoho 5 % spolufinancovanie je vo výške 24.169,88 €.

Ing. Erika Šoltésová – spýtala sa, či vieme, aká bude kapacita materskej školy a či sa
budú otvárať aj nové triedy?

Primátor mesta – kapacita zostáva, ale v lepších a hospodárnejších podmienkach, po



čase bude možné rozšírenie budovy, ale to až v budúcnosti.
Ing. Erika Šoltésová – vieme, koľko sa ušetrí?
Primátor mesta – bez toho, aby sme neušetrili, by sme ani nemohli podať projekt.

Presné čísla sú v technickej správe projektovej dokumentácie, ktorá je dostupná na mestskom
úrade.

Ing. Edit Bauer – toto je posledná materská škola, ktorá potrebuje nutne obnovu?
Primátor mesta – ešte potrebujeme opraviť, obnoviť tri materské školy, a to na Veternej

ulici, Ulici Márie a aj prvú materskú školu v Šamoríne, t.j. na Školskej ulici, kde treba opraviť
strechu a odizolovať strešnú krytinu. Do konca roka očakávame aj vysporiadanie pozemkov
v areáli MŠ Veterná ulica.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za schválenie projektu „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka“ vrátane
prítomných – 17                                                                                    jeho

spolufinancovania
za – 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 

4. Záver
 

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

 
             
 
 
 
 
 
Zapísala: Katarína Boróková
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