
Zápisnica č. 33
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  28.06.2018

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 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 15, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.

Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Jozef Nagy, PadDr. Gábor Veres 
a Koppány Kovács.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 15
za –  1   2   4   5   6   7   9   11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 
zdržal sa – 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ladislav Czafik a Robert Keresztes.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 
za – 1   2   4   5   6   7   9  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0 



Doplnenie programu rokovania:
Ing. Tibor Pogány – navrhol v bode Rôzne prerokovať Návrh na odmenenie 

hasičov DHZ Šamorín za organizáciu podujatia „Takto hasili požiar naši predkovia“.
Primátor mesta – uviedol, že pred bodom 2 predloženého programu odznie 

„Informácia riaditeliek základných škôl o výchovno-vzdelávacom procese“ na ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín
a pri druhom bode programu (Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2018) 
podá „Informáciu o I. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 - Príkaz primátora mesta č. 
14/2018“.

Ďalej navrhol prerokovať v bode Rôzne dva materiály:
1) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta 

v k.ú. Šamorín – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný 
zbor Šamorín

2) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 31/2018/XVII. 
zo dňa 11.04.2018 v súvislosti s uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecných 
bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER 
v Šamoríne“.

Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za zmenu a doplnenie programu rokovania
prítomných – 16 (dostavila sa Ing. Erika Šoltésová)
za – 1   2   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

4. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 16
za – 1   2   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

1.1 Informácia riaditeliek základných škôl o výchovno-
vzdelávacom procese na ZŠ v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín

Riaditeľky základných škôl – Mgr. Magdaléna Vajasová zo ZŠ Mateja Bela, 
RNDr. Gabriella Bugár zo ZŠ Mateja Korvína a PaedDr. Hajnalka Baráth zo ZŠ 
Mliečno – prečítali informáciu o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 
2017/2018 a na školský rok 2018/2019.

Informácie tvoria prílohu Zápisnice č.33
Následne primátor mesta odmenil najúspešnejších žiakov jednotlivých 

základných škôl. Ocenení boli:
Peter Zachar zo ZŠ M. Bela 
Laura Dudinská zo ZŠ M. Korvína 



Oliver Šimlovič zo ZŠ Mliečno 
Záverom primátor mesta dodal, že v tejto tradícii sa bude pokračovať aj 

v budúcich rokoch.
5. hlasovanie – za informáciu riaditeliek ZŠ o výchovno-vzdelávacom procese
prítomných – 17 (dostavil sa Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.)
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 
31.03.2018

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta ako aj Výbor mestskej časti Mliečno. 

Materiál bol vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a 
uznesení MsZ v Šamoríne.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2018
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9  11   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 10
nehlasoval – 13 

2.1 Informácia o I. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 - 
Príkaz primátora mesta

Primátor mesta – podal informáciu o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta na 
rok 2018 v zmysle Príkazu primátora mesta č. 14/2018.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za I. zmenu rozpočtu mesta na r. 2018 – Príkaz prim. mesta
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0



3. Výročná správa hospodárenia konsolidovaného 
celku mesta Šamorín za rok 2017

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta ako aj Výbor mestskej časti Mliečno. 

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku  v samospráve ukladá 
ustanovenie § 22 písm. a) č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Metódy a spôsoby konsolidácie upravuje opatrenie MF SR  č. MF/
27526/2008-31 zo 17. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  
o metódach a postupoch konsolidácie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej 
správe v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31 zo dňa 9. decembra 2009 
a neskorších predpisov. Konsolidovanú súvahu a konsolidovaný výkaz ziskov a strát 
ako aj príslušné tabuľky a poznámky mesto predkladá cez informačný systém 
RIS.SAM priamo Ministerstvu financií SR. 

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Mesto Šamorín a ním zriadené 
rozpočtové organizácie a dcérske účtovné jednotky podľa ustanovenia § 22 ods. 4 
zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe ich individuálnych 
účtovných závierok a informácií o vzájomných obchodných vzťahov. 

Ing. Erika Šoltésová – požiadala o opravu svojho priezviska v predloženom 
materiáli na strane 35.

Ing. Tibor Pogány – podľa jeho názoru predložený materiál nedáva relevantné 
výsledky. Uvádza sa iba vykonaná práca ale bez sumy, napr. výmena okien na 
budove Polikliniky – nie je uvedená suma, oprava chodníkov – uvedená dĺžka ale 
opäť bez ceny, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – tiež bez sumy. 
Nepozdáva sa mu, ako je možné, že spoločnosť MPBH Šamorín s.r.o. za rok 2017 
vykázala hospodársky výsledok po zdanení mínus 152.306,- €. Ďalej poukázal na 
knižnicu, kde nikoho nezaujíma počet, koľko má čitateľov ale každého určite zaujíma, 
na čo minuli 100 tisíc Eur. 

Primátor mesta – všetky čísla sa dajú prečítať v predošlom materiáli, ktorý sa 
už prerokoval. Nemyslí si, že v tomto materiáli sa dá ešte obšírnejšie a presnejšie 
vyčísliť niektoré akcie. 

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – MPBH sa prvý raz dostal počas svojej 
existencii v hospodárskych výsledkoch do takýchto negatívnych čísiel. V materiáli je 
však nesprávne uvedený -152.203 €, tento výsledok vo výške cca 100 000 €, je 
zreálnenie daňovej pohľadávky z nájomného, čo MPBH Šamorín, s.r.o v zmysle 
dohody s Mestom nepreúčtoval na účet mesta, ale tieto prostriedky kumuloval na 
účte MPBH z čoho potom zaplatil daň z príjmu. Reálny negatívny výsledok podniku 
je teda cca -50 000 €, pritom negatívny HV v podniku doposiaľ nikdy nebol. Za tento 
výsledok nie iba oni môžu. V roku 2006 sa vypracovala energetická koncepcia, ktorá 
je neplatná od roku 2016. Teraz to už pripomína tretí raz, že je neplatná. Onoho času 
bol proti odpojeniu sa od vykurovania ZŠ slovenskej aj ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským. Postavili sa bytové domy, ktoré sa tiež nenapojili na našu mestskú 
kotolňu, (pritom sú v blízkosti potrubného systému) ale každý byt má vlastnú kotolňu. 



Keďže sa MsZ prijala, resp. schválila energetická koncepcia, mala byť súčasťou 
územného plánu mesta. K zlému výsledku prispelo aj to, že sme odsunuli výmenu 
teplovodu, čo už dávno malo byť urobené, lebo zlá izolácia zvyšuje tepelné straty. 
Avšak vykázanú stratu podnik nemôže napísať na obyvateľov. Musí ju vyúčtovať ako 
vlastnú stratu.

Primátor mesta – slovenská ZŠ ani nebola pripojená na kotolňu. Dodal, že 
koncepcia, nemá charakter VZN, má odporúčací charakter a vlastne iba mení silu 
zákona.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – bol informovaný, že energetická koncepcia 
bude súčasťou územného plánu.

Primátor mesta – nie, platnosť materiálu po 10-tich rokoch vypršal, treba sa 
zaoberať s týmto materiálom. Zatiaľ zákonom nie je dané vypracovanie tohto 
materiálu. Bolo to dané v roku 2006 vypracovať ho, bol účinný 10 rokov, tohto času 
tento materiál mesto nemusí mať k dispozícii.

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta – máme nového audítora, ktorý všetko 
podrobnejšie overuje a preveruje, z toho dôvodu stanovisko audítora k výročnej 
správe hospodárenia mesta za rok 2017 bude predložené mestskému zastupiteľstvu 
na septembrové zasadnutie.

Ing. Imrich Tóth – na rokovaní finančnej komisie sa na návrh pani Ing. Edit 
Bauer rozoberalo, čo treba v materiáli pre MsZ viac rozpísať a čo netreba. Škoda, že 
pán Ing. Tibor Pogány, ktorý je členom finančnej komisie, na jej zasadnutí tiež 
nepovedal, čo si želá inak a podrobnejšie rozpísať. Lenže to treba povedať tam a nie 
tu. Od členov komisie by to očakával.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku 
prítomných – 17 mesta Šamorín za rok 2017
za – 2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 1

4. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu 
mesta Šamorín 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta.

Elektroinštalácia v budove Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne je 
pôvodná z doby výstavby pred vyše 50-timi rokmi a primerane tomu aj opotrebovaná 
a nespoľahlivá. Vzhľadom na súčasné nároky nestačí na prenos požadovaného 
výkonu, čo sa prejavuje aj častými výpadkami ističov najmä v hlavných rozvodoch, 
pri preťažení hliníkových vodičov hrozí porušenie skrehnutej a zvetranej izolácie. 
Súčasné technické normy tiež vyžadujú vyššiu úroveň ochrany z hľadiska zásahu 
elektrickým prúdom (ochrana zásuviek prístupných laikom). Prístrojová náplň 
rozvádzačov nie je už spoľahlivá a nie je bez zvláštnych montážnych prispôsobení 



nahraditeľná v prípade poruchy – použitý sortiment je už dávno mimo výroby, 
rovnako ako aj káblové rozvody.

Podľa § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 
583/2004 Z. z. v platnom znení a v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými 
prostriedkami mesta Šamorín môže mesto na úhradu bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu majetku mesta, ktoré nie je rozpočtované a kryté 
príjmami bežného rozpočtu použiť prostriedky rezervného fondu. Použitie týchto 
prostriedkov je viazané na súhlas mestského zastupiteľstva.

Na odstránenie havarijného stavu mesto získalo grant z Dotačného systému 
Ministerstva financií SR vo výške 13.500,- €. Víťazná cenová ponuka verejného 
obstarávania na odstránenie havarijného stavu (Elektroinštalácia silnoprúd a 
slaboprúd, hlavné rozvody NN) je vo výške 81.449,88 €.

Návrh na čerpanie rezervného fondu:
Stav rezervného fondu k 28.06.2018 181.663,81 €
Použitie prostriedkov rezervného fondu     67.950,00 €
Zostatok rezervného fondu po úprave 113.713,81 €
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

5. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Na základe ustanovenia § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá  raz za 
šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie obecnému, resp. 
mestskému  zastupiteľstvu.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Šamorín na II. polrok 2018  je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania 
s finančnými prostriedkami mesta.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – asi pred rokom odznelo na MsZ, že by plán 
činnosti hlavného kontrolóra mesta mal byť vypracovaný výrazne podrobnejšie. Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok tohto roku je predložený na pol 
strany, čo podľa jeho názoru je málo. Tento materiál neodhlasuje. Pracovný fond 
pracovníka na rok je dvetisíc hodín, teda na pol roka tisíc hodín a činnosť zhrnúť na 
pol strany je nepostačujúce.

Taktiež žiada podrobné hlásenie o jeho činnosti, o vykonaných kontrolách.
Primátor mesta – poďakoval za príspevok a dodal, že uvedené kontrolné 

činnosti nestačí iba napísať, ale treba ich aj vykonať. Netvrdí, že sa materiál nemôže 



vypracovať podrobnejšie.
Ing. Tibor Pogány – má aj stálu úlohu kontrolovať materiály predložené 

mestskému zastupiteľstvu.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za schválenie plánu kontrolnej činnosti HK mesta 
prítomných – 17 na II. polrok 2018
za – 1   2   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 3
zdržal sa – 0

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní 
prepravnej služby

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál, ktorý prerokovala Komisia 
sociálna, zdravotná a bytová s odporúčaním na schválenie a komisia finančná 
a správy majetku mesta taktiež s odporúčaním na schválenie MsZ.

Za účelom uľahčenia prepravy ťažko zdravotne postihnutých občanov  mesta 
odkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a občanov  s 
nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine 
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie mesto zaviedlo pred viac 
ako rokom novú sociálnu službu prepravná služba. 

Po prebehnutí prvej etapy prevádzkovania aktualizácia VZN prináša zníženie 
cien prepravnej služby mimo mesta Šamorín pre oprávnené osoby podľa tohto VZN  
(Cenník prepravnej služby v §5 tohto VZN), upresnenie spôsobu využívania 
prepravnej služby na území mesta Šamorín a podmienok prispievania Mesta 
Šamorín k nákladom prepravnej služby (§7 a §8).

Ing. Tibor Pogány – navrhol v § 5 v poslednom odseku vynechať slovné 
spojenie: 1 opatrovaná osoba.

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za schválenie VZN č. 3/2018
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šamorín č. 4/2018 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
tieto služby

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál a dodala, že predložené VZN 



bolo prerokované v komisii bytovej, sociálnej a zdravotnej a tiež v komisii finančnej 
a správy majetku mesta.

Dôvodom aktualizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby je nutnosť 
vyhovieť požiadavkám novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť  ku 
dňu 01.01.2018. 

Zmeny sa týkajú paragrafu 7 nášho VZN, konkrétne sumy, ktorá musí 
prijímateľovi ostať po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a zjednotenia sumy 
úhrady na 1 hodinu opatrovateľskej služby pre fyzické osoby s trvalým alebo 
prechodným pobytom na území mesta Šamorín a fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý 
alebo prechodný pobytom na území mesta Šamorín.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schválenie VZN č. 4/2018
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
n a r i a d e n i a m e s t a Š a m o r í n č . 5 / 2 0 1 8 
o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve 
mesta Šamorín 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. Dodala, že materiál prerokovala 
komisia bytová, sociálna a aj komisia finančná a správy majetku mesta.

V súčasnosti mesto eviduje vyše 80 žiadostí o mestský nájomný byt, ktoré 
nemôžu byť kladne riešené z dôvodu, že dopyt po bytoch prevyšuje ponuku. 

Dôvodom zmeny VZN o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve 
mesta Šamorín je najmä úprava podmienok prijímania a posudzovania žiadostí 
o nájomný byt a vedenia evidencie žiadateľov o mestský nájomný byt vzhľadom 
k dĺžke trvalého pobytu žiadateľa v meste Šamorín, a stanovenie kritérií pre 
pridelenie bytov. 

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schválenie VZN č. 5/2018
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 



majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Mgr. Zoltán Hegyi)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení žiadosti odporučila odpredaj 
pozemku pod stavbou garáže predložiť na schválenie MsZ a komisia finančná 
a správy majetku mesta, ktorá odporučila doriešiť spôsob úhrady kúpnej ceny.  

Mgr. Zoltán Hegyi, bytom Gazdovský rad 43/29, 931 01 Šamorín ako vlastník 
autogaráže so súp. č. 2270 na pozemku registra „C“ parc. č. 1919/144 vedenej na LV 
č. 3785 v katastrálnom území Šamorín, požiadal o dodatočné majetkoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou garáže vedený vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Šamorín.
   Odkúpenie v situácii vyznačeného pozemku registra „C“ parc. č. 1919/144 

o celkovej výmere 24 m2 ako zastavaná plocha pod stavbou garáže vo vlastníctve 
mesta žiada v záujme majetkoprávneho doriešenia vlastníctva k užívanej 
nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o pozemok so stavbou v radovej zástavbe garáží 
v počte 9 ks, ktoré boli vlastnícky usporiadané v roku 2009.
      Na základe preskúmania žiadosti o usporiadanie záujmového pozemku 
formou odkúpenia žiadateľom, bol MsZ predložený návrh na schválenie  zámeru 
mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia, nakoľko pozemok je 
zastavaný stavbou garáže so súp. č. 2270 vo vlastníctve žiadateľa,  podľa § 7 ods. 4 
písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta bol schválený na zasadnutí 
MsZ v Šamoríne, v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 31/2018/XV. zo dňa 
11.04.2018.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. prevodu nehn. majetku mesta v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 Mgr. Zoltán Hegyi
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Arpád Figura PhD.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení žiadosti odporučila odpredaj 
nehnuteľností predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne s účelom využitia podľa 
v žiadosti uvedeného návrhu a komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po 



predložení znaleckého posudku odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 
stanovenú podľa cenovej mapy mesta.

Ing. Arpád Figura PhD. a manž. bytom Jabloňová 8, 931 01 Šamorín ako 
podieloví spoluvlastníci nehnuteľností vedených na LV č. 4157 a 3800 na Veternej 
ulici v Šamoríne, podaním zo dňa 06.03.2017 požiadali o odkúpenie dlhodobo 
prenajímaných susedných pozemkov registra „C“ parc. č. 1921/88 o celkovej výmere 

107 m2 ako ostatná plocha a parc. č. 1932/3 o celkovej výmere 339 m2 ako ostatná 
plocha vo vlastníctve Mesta Šamorín.  Odkúpenie predmetných pozemkov, ktoré 
dlhodobo užívajú žiadajú v záujme majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností, na 
ktorých v rámci údržby a úpravy žiadateľ vynaložil značné finančné náklady a na 
základe skutočnosti, že v rámci dobudovania prístavby k polyfunkčnému objektu 
bude žiadúce realizovať opätovné terénne a sadové úpravy, resp. vybudovanie 
prístupu a parkovacích plôch. 
     Na základe preskúmania žiadosti o usporiadanie záujmových pozemkov 
formou odkúpenia žiadateľom, sa predložil návrh na schválenie zámeru mesta pri 
zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 
3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta bol schválený na zasadnutí 
MsZ v Šamoríne, v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 31/2018/XVI. zo dňa 
11.04.2018. Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. prevodu nehn. majetku mesta v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 Ing. Arpád Figura PhD.
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Primátor mesta – požiadal o mimoriadnu zmenu programu, nakoľko 
predpokladá, že rokovanie potrvá dlhšie, aby sa bod 22. Podnety občanov prerokuje 
teraz. Nikto iný okrem pani Ďungelovej sa neprihlásil s príspevkom do tohto bodu.

Prítomní poslanci súhlasili.

22. Podnety občanov

Anna Ďungelová – uviedla, že je niekoľkoročnou vlastníčkou rodinného domu 
na Poľovníckej ulici. Dozvedela sa, že vedľa jej domu sa má postaviť 10 bytových 
jednotiek na mieste budovy, v ktorej dávnejšie boli potraviny, neskôr Jorvik – 
svietidlá. Teraz je konateľkou aj vlastníčkou mladá dáma. Spýtala sa, či naozaj 
všetko musí byť podriadené zisku. Podľa nej si mladá pani nájde cestu, ako postaviť 
tieto bytové jednotky, ale osem okien z predmetnej budovy bude umiestnených 
smerom do jej záhrady, čím príde úplne o súkromie. Ďalšia vec, na ktorú upozornila 
bolo, či pre budúcich vlastníkov bude zabezpečený dostatok parkovacích miest.

Stavia na slušnosť a prosí poslancov o pomoc ako aj jej susedia, ktorí ju 



požiadali o prednesenie tohto podnetu. Uviedla, že v tejto veci prebieha petícia 
a petičné hárky prinesie na mestský úrad dodatočne.

Záverom požiadala, či by mohla dostať zvukový záznam z tejto časti 
zasadnutia zastupiteľstva, prípadne kópiu z natáčania.

Primátor mesta – územný plán na túto lokalitu dáva možnosť na takéto stavby.
Anna Ďungelová – pôvodná budova plnila úlohu občianskej vybavenosti. 

Nikde nenašla zmienku o zmene využívania stavby.
Primátor mesta – požiadal, resp. pozval pani Ďungelovú na mestský úrad aby 

na stavebnom odbore sa na to spolu pozreli.

11. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. 
Šamorín (Ing. Jozef Ficek a manželka Soňa)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení podania odporučila odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu v prospech žiadateľa a komisia finančná a správy majetku 
mesta, ktorá po prerokovaní podania odporučila predložiť materiál na schválenie za 
kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods. 2 zákona č. 182/1993 v znení platných 
predpisov.

Ing. Jozef Ficek a manž. Soňa, bytom Strelecká 1245/7 ako bezpodieloví 
spoluvlastníci bytu a spoločných priestorov vedených na LV č. 1629, podaním zo dňa 
22.05.2018 požiadali o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým 
domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým domom na 
parc. č. 2392/15  vedenom na LV č. 3904 v katastrálnom území Šamorín za kúpnu 
cenu určenú podľa § 18a ods.2, zákona č. 182/1993 v znení platných predpisov.
      Zámerom mesta na dodatočné usporiadanie spoluvlastníckeho podielu 
k pozemku pod stavbou bytového domu a bytovej jednotky vo vlastníctve žiadateľa je 
predloženie návrhu na schválenie odpredaja pozemku v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. a) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zastavaného stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa.
     Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľností v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v súlade s § 7 ods. 4 písm. a).

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod spoluvlast. podielu k pozemku
prítomných – 17 v k.ú. Šamorín – Ing. Jozef Ficek a manž. Soňa
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

12. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. 



Šamorín (Ing. Janka Biskupičová)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení podania odporučila odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu v prospech žiadateľa a komisia finančná a správy majetku 
mesta, ktorá po prerokovaní podania odporučila predložiť materiál na schválenie za 
kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods. 2 zákona č. 182/1993 v znení platných 
predpisov.

Ing. Janka Biskupičová rod. Siváková, bytom Strelecká 1245/7, 931 01 
Šamorín ako výlučná vlastníčka bytu a spoločných priestorov vedených na LV č. 
1629 a nebytového priestoru vedenom na LV č. 1630, podaním zo dňa 15.05.2018 
požiadala o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom 
prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým domom 
a spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru na parc. č. 2392/15  vedenom na 
LV č. 3904 a spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom 
prislúchajúceho veľkosti nebytového priestoru na parc. č. 2392/14 v katastrálnom 
území Šamorín za kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods.2, zákona č. 182/1993 
v znení platných predpisov.
      Zámerom mesta na dodatočné usporiadanie spoluvlastníckeho podielu 
 pozemku pod stavbou bytového domu a bytovej jednotky vo vlastníctve žiadateľa je 
predloženie návrhu na schválenie odpredaja pozemku v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. a) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zastavaného stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa.
     Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľností v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v súlade s § 7 ods. 4 písm. a).

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod spoluvlast. podielu k pozemku
prítomných – 17 v k.ú. Šamorín – Ing. Janka Biskupičová
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

13. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“ v k. ú. Šamorín 
(CALEARO SLOVAKIA, spol. s r. o.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá odporučila materiál predložiť na schválenie MsZ 
a v komisii finančnej a správy majetku mesta.

Na území mesta v rámci zabezpečovania prípravných a predrealizačných prác 
stavieb či už bytových alebo inžinierskych, v zmysle Zákona o územnom plánovaní 
a stavebného poriadku stavebník vydokladuje vlastnícke resp. iné právo 



k nehnuteľnosti dotknutej stavbou. V prípade, ak stavba vyžaduje zabratie aj časti 
verejného priestranstva vo vlastníctve inej osoby – Mesta Šamorín, táto forma iného 
práva je vydokladovaná „Zmluvou o zriadení vecného bremena“, ktorá podlieha 
registrácii na Okresnom úrade v Dunajskej Strede, Katastrálnom odbore. 
Neoddeliteľnou prílohou „Návrhu na vklad tejto zmluvy“ je výpis z Uznesenia MsZ 
v Šamoríne, ktorým bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena.
     CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom Vicenzy 42/2067 podaním zo dňa 
21.05.2018 požiadalo z dôvodu rozšírenia podnikateľskej činnosti o povolenie na 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 972/3 
v katastrálnom území Šamorín vedenom vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, 
z dôvodu zriadenia elektrickej prípojky do trafostanice.
     Na základe uvedeného sa predložil  návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutom pozemku vo výlučnom 
vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to časti pozemku 

registra “C“ vedenom na LV č. 3192, parc. č. 972/3 o výmere 10.796 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako 
vlastníkom uvedeného pozemku a oprávnenou osobou – Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava.  

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie na 
pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe, z dôvodu zriadenia elektrickej 
prípojky do trafostanice.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za schvál. uzatvor. „Zmluvy o zriadení vecného bremena“
prítomných – 17            v k.ú. Šamorín – CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

14. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností 
v k.ú. Šamorín a k. ú. Mliečno (Dr.hc.Prof.PhDr. 
Jaroslav Straka, Dr.Sc.)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po opätovnom prehodnotení ponuky na odkúpenie 
pozemkov v záujme usporiadania nehnuteľností vo verejnom záujme z dôvodu 
dodatočného usporiadania prístupovej cesty  odporúča uzatvorenie kúpnej zmluvy 
predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne a komisia finančná a správy majetku mesta, 
ktorá odporučila odkúpenie nehnuteľnosti výlučne pod prístupovou cestou za kúpnu 

cenu vo výške 19,50 €/m2.
 Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslav Straka, Dr.Sc. a manž. bytom Alstrova 9, 831 06 
Bratislava, ako vlastník nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1656/2 



o výmere 969 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Šamorín, v súvislosti s 
dodatočným majetkoprávnym usporiadaním predmetnej nehnuteľnosti pod 
prístupovou cestou podaním zo dňa 30.10.2012 požiadal o odkúpenie  pozemku 
Mestom Šamorín. 
     V súlade s uvedenou skutočnosťou sa predložil na schválenie MsZ návrh na  

usporiadanie pozemku registra „C“  parc. č. 1656/2 o výmere 969 m2  v  k. ú. pre 
účely majetkoprávneho usporiadania pozemku vo verejnom záujme, slúžiaceho ako  
prístupová cesta.

Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného 
majetku vždy podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Ing. Tibor Pogány – navrhol neodhlasovať materiál. Dodal, že už dávnejšie 
žiada zoznam nehnuteľností, ktoré treba odkúpiť, ale treba stanoviť prioritu. Cesta 
k nehnuteľnosti tam je a aj zostane. Pýtal sa, či je nutné odkúpiť nehnuteľnosť. 
Povedal to aj na rokovaní finančnej komisie a trvá na zostavení zoznamu 
nehnuteľností na odkúpenie.

Primátor mesta – cena na odkúpenie nehnuteľnosti je štandardná.
Zoltán Faragó – zoznam nehnuteľností na odkúpenie existuje už dávno a pár 

rokov sa prioritne riešia odkúpenia nehnuteľností. Zoznam sa priebežne dopĺňa, 
napr. pozemky okolo požiarnej zbrojnice, školy a pod. Mesto každý rok v rozpočte 
počíta s takýmito prípadmi.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – spýtal sa, kto zostavil zoznam a prečo s tým 
nie je oboznámený on a ani Ing. Pogány a pravdepodobne ani ostatní poslanci.

Primátor mesta – zoznam nehnuteľností na odkúpenie nie je tajný, je 
k nahliadnutiu na odbore výstavby a môže sa aj rozoslať.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schválenie odkúpenia nehnuteľností v k.ú. Mliečno
prítomných – 17 Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslav Straka, DrSc.
za – 2   4   5   6   7   9  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 1    3
zdržal sa – 10

15. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností 
v k.ú. Šamorín (Ernest Fiedler)  

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení ponuky na odkúpenie pozemkov v 
záujme usporiadania nehnuteľností vo verejnom záujme z dôvodu dodatočného 
usporiadania prístupovej cesty  odporúča uzatvorenie kúpnej zmluvy predložiť na 
schválenie MsZ v Šamoríne a komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá 
odporučila odkúpenie nehnuteľnosti výlučne pod prístupovou cestou za kúpnu vo 

výške 19,50 €/m2.
Ernest Fiedler bytom Mestský majer 996/2, 931 01 Šamorín ako vlastník 



nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1656/3 o výmere 761 m2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Šamorín, v súvislosti s dodatočným 
majetkoprávnym usporiadaním predmetnej nehnuteľnosti pod prístupovou cestou 
podaním zo dňa 11.08.2017 požiadal o odkúpenie  pozemkov Mestom Šamorín. 
     V súlade s uvedenou skutočnosťou sa predložilo na schválenie MsZ 
v Šamoríne návrh na  usporiadanie pozemku registra „C“  parc. č. 1656/3 o výmere 

761 m2 v  k. ú. Šamorín,  pre účely majetkoprávneho usporiadania pozemku vo 
verejnom záujme, cez ktoré vedie prístupová cesta.
     Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného 
majetku vždy podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za schválenie odkúpenia nehnuteľností v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 Ernest Fiedler
za – 2   3   4   5   6   7   9  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 1
zdržal sa – 10

16. Návrh na schválenie zámeru na prevod 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v  k.ú. Šamorín (Anna 
Panenková)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení žiadosti odporučila odpredaj 
pozemku v prospech žiadateľa a komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá 
odporučila odpredaj pozemku minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Anna Panenková, bytom Agátová 103/7 podaním zo dňa 10.04.2018 
požiadala o možnosť odkúpenia dlhodobo užívaného pozemku registra „C“ parc. č. 
131/1 v tesnom susedstve nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve žiadateľky, 
s využitím na dodatočnú legalizáciu prístupu k pozemkom situovaným v tesnom 
susedstve vedených na LV č. 858 vo výlučnom vlastníctve žiadateľky.
     Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok je 
využiteľný a dlhodobo využívaný na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania 
dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. 
spôsobu využitia je schválenie predmetného zámeru na odpredaj pozemku v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
     Uvedené zdôvodnenie žiadateľa na prevod nehnuteľnosti je ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov na uskutočnenie zámeru mesta v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 
3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 



v znení neskorších predpisov.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za schvál. zámeru na prevod nehn. majetku v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 Anna Panenková
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

17. Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 
19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 (Tenisový klub ŠTK 
Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, a to v komisii 

výstavby a územnej správy, ktorá po prehodnotení žiadosti odporučila zmenu 
predmetu nájmu predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne.

Mesto Šamorín ako vlastník nehnuteľností v oplotenom areáli Tenisového 
klubu uzatvorilo s nájomcom – Tenisový klub ŠTK Šamorín na základe schválenia 
MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 31/2014/XIV. a následne 
čiastky č. 19/2016/XIV. nájomnú zmluvu na prenájom majetku mesta, časti pozemku 

registra „C“ parc. č. 913/2 o celkovej výmere 204 m2 vedený vo vlastníctve mesta 

Šamorín v rozsahu veľkosti plánovanej stavby o veľkosti 120 m2 ako ostatná plocha 
a pozemkov registra „E“ parc. č. 866 a parc. č. 865, s využitím na realizáciu objektu 
na zabezpečenie sociálnych priestorov, klubovne a kancelárie  s výškou nájmu za 1,- 
€/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
     Nakoľko podľa spracovaného projektu stavby „Sociálna budova tenisového 
klubu“ objekt umiestnením zasahuje do pozemkov vo vlastníctve SPF 
a zabezpečenie usporiadania vlastníctva k záujmovým pozemkom v tejto dobe je 
v štádiu vybavovania, predkladáme na schválenie „zmenu uznesenia spočívajúce 
v zmene predmetu nájmu nehnuteľnosti, a to  na prenájom časti pozemku registra 

„E“ parc. č. 852 o celkovej výmere 2798 m2 ako orná pôda vedeného na LV č. 3422 
o veľkosti dotknutou stavbou objektu v nevyhnutom rozsahu.

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona písm. c)  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s § 16  VZN č. 3/2015 
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta pri zohľadnení polohy, 
výmery a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je  toho času pre mesto 
prebytočný, je tu oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie – za schvál. zmeny uznesenia č. 19/2016/XIV. z 15.12.2016
prítomných – 17 Tenisový klub ŠTK Šamorín
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0



zdržal sa – 0

18. Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku 
mesta Šamorín (Mesto Šamorín – Domov seniorov 
AMBRÓZIA, Idősek Otthona)

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál prerokovala komisia bytová, sociálna a zdravotná 

s odporúčaním na schválenie a komisia finančná  a správy majetku mesta 
s odporúčaním na schválenie.

Kontrolou bolo zistené, že novostavba Domova dôchodcov – zariadenia pre 
seniorov je evidovaná v majetku mesta Šamorín. Budovu užíva rozpočtová 
organizácia „Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona“ odo dňa jej uvedenia do 
prevádzky. Zverenie majetku do správy rozpočtovej organizácie – Domova seniorov 
doteraz nebolo schválené príslušným orgánom mesta, t. j. Mestským  
zastupiteľstvom mesta Šamorín. Na základe už uvedeného v súlade so zákonom 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení  sa predložil návrh na schválenie  
prevodu správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – novostavby Domova  
dôchodcov – zariadenia pre seniorov do správy rozpočtovej organizácie mesta, 
Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona,  Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín 
a návrh zmluvy o prevode správy tohto majetku mesta.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
23. hlasovanie – za prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín
prítomných – 17 Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 18 

19. Návrh na prijatie investičného úveru 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta.

Viacročný programový rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 bol schválený na 
plenárnom zasadnutí MsZ dňa 08.02.2018 uznesením č.30/2018/IV. s tým, že 
vyrovnanie schodku medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami 
započítaním zisku z bežného rozpočtu a finančných operácií mesto bude riešiť 
prijatím bankového investičného úveru vo výške 500.000,– €. 

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel 
celkového dlhu bez úverov zo ŠFRB, štátnych fondov a úverov  prijatých na 
predfinancovanie realizácie programov SR a EÚ nesmie  prekročiť 60 % skutočných  
bežných  príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 



25 % skutočných vlastných  bežných  príjmov predchádzajúceho  roku. Avšak podľa 
bodu 9 §17 tohoto zákona už v prípade, keď celková suma dlhu dosiahne 50 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku, mesto je povinné prijať 
opatrenia na jeho zníženie.

V  rámci úverového zaťaženia Mesta Šamorín uvádzame nasledovné 
ukazovatele:

Celková výška úverového zaťaženia                     k  31. 12. 2017  
Celková suma dlhu k 31. 12. 2017:                 264 762,60 €
Suma ročných splátok (úroky + istina):                  88 931,88 €
O b j e m s k u t o č n ý c h b e ž n ý c h p r í j m o v 
predchádzajúceho roka:
Objem znížených skutočných bežných príjmov 
predch. roka:  

          10 744 986,22 €
           7 716 253,33 €

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných 
p r í j m o v p r e d c h á d z a j ú c e h o r o k a :                                         
max. 60 %

2,46%

% podielu ročných splátok na objeme
bežných príjmov predchádzajúceho roka:             
max. 25 %     

1,15%

Z uvedených podkladov vyplýva, že Mesto Šamorín môže na financovanie 
kapitálových výdavkov použiť ďalšie návratné zdroje financovania, t.j. úver. Z 
úverových prostriedkov budú realizované nasledovné investičné akcie, pričom 
uvedené sumy sú predbežné, hodnota jednotlivých akcií bude vyšpecifikovaná podľa 
konkrétnych projektových dokumentácií, výkazov výmer a výsledkov verejných 
obstarávaní: 

- kúpa pozemkov 150.000,- €
- parkoviská – výstavba a rekonštrukcia 140.000,- €
- vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 130.000,- €
- rekonštrukcia – teplovod Gazdovský rad I. etapa 214.000,- €
- rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia   45.000,- €

V záujme získavania najvýhodnejších podmienok úveru MsÚ požiadal osem 
bánk na území SR o vypracovanie indikatívnej ponuky poskytnutia úveru. Z 
oslovených subjektov poskytlo ponuku 7 bánk. Po dôkladnom zvážení obdržaných 
ponúk bola pre mesto najvýhodnejšia ponuka v rámci všetkých podmienok 
indikatívna ponuka Všeobecnej úverovej banky na dobu 5 rokov s fixnou úrokovou 
sadzbou 0,65 %. 

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
24. hlasovanie – za návrh na prijatie investičného úveru
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   9  11   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 10



nehlasoval – 13 

20. Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu funkcie 
primátora mesta Šamorín na funkčné obdobie 
rokov 2018 – 2022

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že materiál prerokovala 
komisia finančná a správy majetku mesta s odporučením na schválenie.

Návrh na určenie platu primátora a  rozsahu výkonu funkcie primátora mesta 
Šamorín na funkčné obdobie rokov 2018-2022 predkladáme v súlade s § 11 ods.4 
písm. i) zákona SNR. Č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
25. hlasovanie – za určenie platu a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
prítomných – 17 Šamorín na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 
za – 1   2   3   4   5   6   7   9  10   11   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 13 

21. Interpelácie poslancov

21.1
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – odovzdal písomnú interpeláciu, ktorá tvorí 

prílohu tejto zápisnice.
Primátor mesta – pokúsime sa s problémom racionálne zaoberať.

21.2
Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – niekoľkokrát požiadal o kópiu zápisnice 

z Dozornej rady MPBH, keďže sa tak doteraz nestalo, spýtal sa, či je možné dostať 
kópiu zápisnice, o ktorú má záujem.

Primátor mesta – obaja spolu sa vyberieme na MPBH a vyžiadame Zápisnicu 
o ktorú má pán poslanec záujem.

22. Podnety občanov

Primátor mesta – pán Péter Bogyai prišiel neskôr na zasadnutie MsZ, 
nemohol vedieť, že programový bod 22. Podnety občanov sa prerokovali skôr. Keďže 
nemohol ďalej čakať, odovzdal písomný podnet občana zástupcovi primátora mesta.



Csaba Orosz – prečítal podnet od pána Bogyaiho, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice.

Primátor mesta – bude to prerokované v odbornej komisii, ale chodník nie je 
majetkom mesta.

Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. – asi pred rokom odovzdal fotky odbornej 
komisii, v akom stave je chodník, nič sa odvtedy neudialo.

Ing. Štefan Andrássy – máme zoznam chodníkov, ktoré treba opraviť.
                                                                                                                                                                                                                             

23. Rôzne

23.1 Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 
majetku mesta v k.ú. Šamorín – Reformovaná kresťanská 
cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v komisii výstavby a územnej správy, 

ktorá nemá výhrady, aby bol schválený zámer odpredaja, avšak dodatočne  bude 
nutné predložiť presný investičný zámer vrátane umiestnenia budovy, ihrísk 
a parkovísk.  

Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín 
podaním zo dňa 13.06.2018 požiadala o prehodnotenie predchádzajúceho 
stanoviska mesta k možnosti zahájenia a realizácie stavby materskej školy 
v oplotenom areáli Základnej školy MK s vyučovacím jazykom maďarským. 
Umiestnenie predmetnej stavby bolo naplánované v areáli kalvínskeho kostola.  
Nakoľko v rámci prípravných prác v danej lokalite bol nález cenných architektúr 
z obdobia stredoveku, Cirkevný zbor sa obracia na Mesto ako vlastníka 
nehnuteľnosti v areáli Základnej školy na časti pozemku registra „C“ parc. č. 2392/10 

o celkovej výmere 27.476 m2 ako zastavané plochy a nádvoria o veľkosti po 
zameraní geometrickým plánom, s podnetom na riešenie situácie súvisiacej 
s výstavbou materskej školy formou hľadania a poskytnutia náhradného pozemku. 
     Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok je 
využiteľný a dlhodobo využívaný na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania 
dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. 
spôsobu využitia je schválenie predmetného zámeru na odpredaj pozemku vo 
verejnom záujme v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
     Uvedené zdôvodnenie žiadateľa na prevod nehnuteľnosti je ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov na uskutočnenie zámeru mesta v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 
3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.

Primátor mesta – nebude sa stavať z mestských financií ale za finančné 
prostriedky získané z rôznych podaných grantov.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.



26. hlasovanie – za schvál.zám. na prevod nehn.majetku mesta v k.ú.Šamorín
prítomných – 17 Reform.kresťan.cirkev na Slovensku, Cirkev.zbor Šamorín
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

23.2 Návrh na schválenie zmeny Uznesenia MsZ v 
Šamoríne Zbierky č. 31/2018/XVII. zo dňa 11.04.2018 
v súvislosti s uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecných bremien“ v súvislosti so stavbou „OC 
HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Predložený materiál bol prerokovaný v komisii výstavby a územnej správy, 

ktorá z dôvodu zmeny trasy uloženia vedenia odporučila schválenie zriadenia 
vecného bremena mestským zastupiteľstvom a komisia finančná a správy majetku 
mesta, ktorá odporučila uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien

V súvislosti s realizáciou stavby  s názvom „OC HOBBI a BUTIKCENTER v 
Šamoríne“, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 10/1, parc. č. 20/1 a registra „E“ parc. 
č. 1077 investorom VIWO, s.r.o. so sídlom Galantská cesta 5694/13, 929 01 
Dunajská Streda, Uznesením MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 31/2018/XVII. 
schválilo „Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkoch vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to 
pozemkoch registra “C“  vedených na LV č. 870

- parc. č.   10/1  o výmere   1536 m2  ako zastavané plochy a nádvoria

- parc. č.   20/1  o výmere   4961 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
pozemok registra „E“ vedený na LV č. 3422

- parc .č.   1077 o výmere 8773 m2 ako ostatná plocha
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedených pozemkov 
a oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
     Po prehodnotení technického zabezpečenia stavby investor podaním  
predložil návrh na zmenu uznesenia spočívajúcu v zmene stavbou dotknutých 
nehnuteľností – pozemkov registra „C“ v k.ú. Šamorín, vedených na LV č. 870 
nasledovne:

- parc. č.  19/1  o výmere 1296 m2  ako ostatné plochy

- parc. č.  20/1  o výmere 4961 m2 ako zastavané plochy
pozemku registra „E“ vedenom na LV č. 3422

- parc. č. 1077 o výmere 8773 m2 ako ostatné plochy
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení. 

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.



27. hlasovanie – za schválenie zmeny Uznesenia č. 31/2018/XVII. 
prítomných – 17 OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

23.3 Návrh na odmenenie dobrovoľných hasičov DHZ 
Šamorín za organizáciu podujatia „Takto hasili požiar 
naši predkovia“.

Jozef Nagy – navrhol odmenu pre dobrovoľných hasičov mesta za 
zorganizovanie podujatia „Takto hasili požiar naši predkovia“ vo výške 3.000,- €.

Koppány Kovács – podľa jeho názoru je to málo, hasiči by si zaslúžili určite 
viac, aspoň 5.000,- €.

Jozef Nagy – chceli by si dať vyrobiť pamätné medaily k tejto príležitosti, a táto 
suma by na to mala postačovať.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
28. hlasovanie – za odmenenie dobrovoľ.hasičov DHZ Šamorín za organizáciu
prítomných – 17 podujatia „Takto hasili požiar naši predkovia“
za – 1   2   3   4   5   6   7   9   11   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

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

Zapísala: Katarína Boróková



A Corvin Mátyás Alapiskola oktató - nevelő munkájának értékelése 
a 2017/2018–as tanévre 

A Corvin Mátyás Alapiskola teljes szervezettségű, jogilag önálló intézmény. 
A tanulók száma: 460
A felső tagozaton 12, az alsó tagozaton 10 osztályban folyt a tanítás.
Iskolánkat 7 integrált tanuló látogatta, akik külön tanterv alapján dolgoztak.
A napközis tanulók 6 csoportban, 182 tanulóval dolgoztak.   

Ebben a tanévben 43 tanuló fejezi be tanulmányait iskolánkban: 
2 kilencedik osztályunk volt 36 tanulóval.  
8. évfolyamból 1tanuló kétnyelvű gimnáziumban folytatja tanulmányait. 
5 tanuló a nyolcéves gimnáziumban tanul tovább.

Beíratottak száma 55, a következő tanévben3 első osztályt nyitunk

Az alapiskola pedagógiai alkalmazottainak száma 37, ebből 6 nevelő, pedagógiai végzettségük az előírásnak 
megfelelő, 1 pedagógiai asszisztens, 1 pszichológus és 1 speciális pedagógus segíti munkánkat.

Az osztályok tanulmányi átlag:1,47     

Tesztelés eredményei:

T 5- 2017
- matematika: alapiskola átlaga 71,6 %, országos átlag 76,5 % /5,9/
- magyar nyelv és irodalom: alapiskola átlaga 81,9 %, országos átlag 64,2 % /17,7/

T 9- 2018 
- matematika: alapiskola átlaga 47,2 %, országos átlag 55,9 % /-8,7/
- magyar nyelv és irodalom: alapiskola átlaga 60,1 %, országos átlag 60,6,%  /-0,5/
- szlovák nyelv és szlovák irodalom: alapiskola átlaga 69,2 %, országos átlag 61,1 % /+8,1/

A különbség abból adódik, hogy a legjobb tanulóink az 5.évfolyam után a 8 éves gimnáziumban, a 8.után 
pedig a kétnyelvű gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.

Körtevékenység:

- Bábkör
- Számítástechnika
- Matematikakör
- Anyanyelvi kör
- Felkészítők MAT,MJL, SJSL
- Rovásírás
- Konverzáció
- Tánckör
- Ifjú életmentők köre

Alapiskolánk oktató – nevelő munkájában fontos szerepet kapnak a következő feladatok:



- Magyar iskola lévén fontos számunkra az anyanyelvi oktatás, az identitástudat megőrzése. 
Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, szavalóversenyeken 
szerepelünk. Évente iskolaújságot adunk ki. 

- Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatására is. Az 1. évfolyamtól kezdve angol 
nyelvoktatás folyik az iskolánkban csoportbontásban, nyelvi szoftverek alkalmazásával külön 
szaktantermekben, emelt óraszámban. 

- Fontos számunkra az informatika alapjainak elsajátítása, 2 számítógépekkel felszerelt tantermünk 
van, több osztály interaktív táblával van felszerelve, ahol pedagógusaink a legújabb oktató 
programokat alkalmazzák.

- Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést, sportolási lehetőséget biztosítunk szakkör 
formájában, úszásoktatás folyik heti rendszerességgel, úszótanfolyamot, erdei iskolát, sí tanfolyamot 
szervezünk tanulóinknak.

Projektek:

- Iskolánk részt vesz a Szlovák nyelv oktatása a magyar iskolában elnevezésű projektben. A tanulók 
kommunikatív módszerekkel való oktatására épül. Havi rendszerességgel bemutató órákat tartanak 
pedagógusaink, képzésen vesznek részt, munkájukat ellenőrzik és irányítják a metodikai központ és 
a állami pedagógiai intézet munkatársai.

- Englisch van angol nyelvű projekt
- Elektronikus tesztelés
- Corvin napok
- Márton napi projekt Kimle
- Lőrincze napok- Hegyeshalom
- Szeretethíd – Kristóf Réka, Hodossi Péter
- Tanuljunk az Új Szóval
- Európa kútja- environmántális aktivitások
- Föld napja
- Nárcisz napja
- Határtalanul projekt

Rendezvényeink:

- Elsősök avatása
- Író-olvasótalálkozó- Jakubec Márta, Biró Szabolcs, Tóth Elemér
- Egészség hete
- Ekofilm
- Bábszínház
- Maszkabál
- Anyák napi ünnepség
- Színházi előadások
- Drogmegelőző előadás
- Focimaratón
- Csillag születik
- Kiállítás szervezés- Alkotó pedagógusok, Bolygónk a Föld
- Versíró pályázat
- Papírgyűjtés 2x tavasszal és ősszel, 19 tonna papírt gyűjtöttünk
- Szelektáljuk a hulladékot-elemeket, műanyagot, papírt
- Műanyagkupakokat gyűjtöttünk beteg kisfiúnak, Orosz Danikának

Versenyeredmények:



- Pitagorasz P5-2. hely,
- Matematikai olimpiász Z5-2.hely, Z6-3. hely, Z8-3. hely
- Angol olimpiász jár.3. hely
- Poznaj slovenskú reč -jár.1.hely
- Šaliansky Maťko, 4.hely
- Tompa Mihály Vers és Prózamondó verseny járási1, kerületi 3.hely
- Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny- országos döntő
- Ifjú életmentők versenye Somorja 1. hely, Dunaszerdahely 1-3. hely
- Atlétika 1.hely
- Kosárlabda  járási 1., kerületi 2.hely
- Rajzversenyek- Szivárványos álmok, Rajzolj és nyerj- különdíj
- I-bobor, Informatikai verseny országos- sikeres megoldók
- Všetkovedko,  Mindentdudó országos- sikeres megoldók

Az iskola mellett 2 alapítvány működik: 

- Támaszalap – jó tanulmány előmenetelű diákokat támogatja nem csak alapiskolai szinten, hanem 
középiskolai ill. főiskolai szinten is

- Solidáris- hátrányos helyzetű tanulóink ebéd-hozzájárulását támogatja 

Iskolai klub: 6:30-17:00

 Az 1. évfolyamban az iskolaotthonos programunk működik-  Az egész napos oktató-nevelő munkát oly 
módon szervezzük meg, hogy a délelőtt folyamán biztosítva van a tanulók számára az új ismeretek 
elsajátítása, délután pedig a következő tanítási napra való felkészülés. Az osztályfőnökök és a nevelők napi 
kapcsolatban vannak egymással. A nevelők a munkájukat a tanítókkal együttműködve végzik. Megbeszélik 
azt is, melyik tanuló melyik tantárgyból igényel több gyakorlást. A tanulók nem viszik haza naponta a 
tankönyveiket, füzeteiket, tanszereiket. Az iskolatáska csak a hétvégére kerül haza olyan házi feladatokkal, 
amelyek a heti tananyag ismétlését szolgálják.

Nyári tábort szervezünk július 1. hetében

Terveink :

- Régi öltözők felújítása
- Csiprendszer bevezetése az iskolai étkezdébe
- Uniós projekt: IKT osztály felszerelése számítógépekkel, 

                        politechnikai szaktanterem kialakítása műhelygyakorlatra 
Szükség lenne a toalettek felújítására.

Felmerülő problémák:
Egyre több a magaviseleti és tanulási zavarokkal küzdő tanuló. Sok a rongálás, a problémás tanulók 
szüleivel nehéz felvenni a kapcsolatot.

Köszönöm városunk polgármesterének és a képviselő testületnek, hogy anyagilag és erkölcsileg is 
támogatják iskolánkat.



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ M. Korvína s VJM za školský 
rok 2017/2018

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským je plnoorganizovanou základnou 
školou, má právnu subjektivitu.

Počet žiakov celkom k 15.09.2017:  459  z toho integrovaní    7
Počet tried:     22

1. ročník 3 triedy  –  56 žiakov  
2. ročník 3 triedy  –  56 žiakov
3. ročník 2 triedy  –  41 žiakov
4. ročník 3 triedy  –  56 žiakov

SPOLU:     209 žiakov

5. ročník 2 triedy  –  58 žiakov
6. ročník 2 triedy  –  50 žiakov
7. ročník 2 triedy  –  53 žiakov
8. ročník 3 triedy  –  53 žiakov
9. ročník 2 triedy  –  36 žiakov

SPOLU:      250 žiakov

Počet žiakov v školskom klube:         182
Počet skupín:                     6
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:           55
Počet žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku : 42 
z toho žiaci 9. ročníka                                              36
                    8. ročníka                                                1                   
                    5. ročníka   5

Prijatí do 1. ročníka strednej školy           36
Prijatí do 1. ročníka bilingválneho gymnázia            1
Prijatí do 1. ročníka osemročného gymnázia             5

Celkový počet žiakov na konci školského roka: 460, z toho prospeli 459 žiaci.
1 žiak opakuje 1. ročník.

Priemer celkového prospechu  koncoročnej klasifikácie celej školy 1,47.  
Pre jednotlivé ročníky:

1. ročník 1,04
2. ročník 1,05
3. ročník 1,16
4. ročník 1,29
5. ročník 1,37
6. ročník 1,58
7. ročník 1,76
8. ročník 1,76
9. ročník 2,21



Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka:

- matematika: priemer v ZŠ 71,6 %, priemer v SR 76,5 % /5,9/
- maďarský jazyk a literatúra: priemer  v ZŠ 81,9 %, priemer v SR 64,2 % /17,7/

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka:

- matematika: priemer v ZŠ 47,2 %, priemer v SR 55,9 % /-8,7/
- maďarský jazyk a literatúra: priemer v ZŠ 60,1 %, priemer v SR 60,6,%  /-0,5/
- slovenský jazyk a slovenská literatúra: priemer v ZŠ 69,2 %, priemer v SR 61,1 % /+8,1/

Krúžková činnosť:

V zmysle zákona a usmernenia boli vydané žiakom vzdelávacie poukazy v počte 459 kusov. Prijatých bolo 
395 poukazov t.j. 89,36 %. Žiaci mali možnosť pracovať v nasledujúcich krúžkoch:

- bábkarský krúžok
- výpočtová technika
- tvorba web stránok
- plavecký výcvik
- krúžok maďarského jazyka
- krúžok matematiky
- športové hry 
- krúžok moderného tanca
- základy knihovníctva
- literárny krúžok
- krúžok anglického jazyka
- krúžok nemeckého jazyka
- konverzácia v slovenskom jazyku
- krúžok mladých záchranárov  

Údaje o počte zamestnancov

Vyučovanie a chod školy zabezpečovalo 37 pedagogických zamestnancov (učiteľov-31, 
vychovávateliek-6), všetci majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť.
Na škole pracovala psychologička, špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa.
Nepedagogických zamestnancov bolo 18, z toho 2 administratívne sily, 1 vedúca ŠJ, 6 kuchárok, 7 
upratovačiek, 2 údržbárov 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy:

Súťaže:

- Pytagoriáda P3 –úspešný riešiteľ: 2
- Pytagoriáda P4 –úspešný riešiteľ: 2
- Pytagoriáda P5 – 2. miesto,úspešný riešiteľ: 2
- Pytagoriáda P6 –úspešný riešiteľ: 2
- Pytagoriáda P9 –úspešný riešiteľ: 2
- Matematická olympiáda Z5 – okresné kolo 2.miesto, úspešný riešiteľ: 2
- Matematická olympiáda Z6– okresné kolo 3miesto, úspešný riešiteľ: 1



- Matematická olympiáda Z8 – okresné kolo 3.miesto
-    Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo 3.miesto                                                              
- Matematická súťaž „KLOKAN“, celoštátne kolo –  1.stupeň: 1. miesto 6x,

                                                                                                   úspešný riešiteľ: 18, 
                           -  2. stupeň úspešný riešiteľ: 6

- Informatický BOBOR – 1. miesto, úspešný riešiteľ: 12
- Poznaj slovenskú reč- okresné kolo 1. miesto
- Šaliansky Maťko- okresné kolo 4. miesto
- Všetkovedko,  celoštátne kolo- úspešný riešiteľ: 8
- Atletika 1.stupeň – okresné kolo 1 a 3..miesto
- Atletika 2.stupeň – okresné kolo 1. miesto,  3 x 3.miesto
- Cezpoľný beh – okresné kolo jednotlivci 3.miesto
- Futbal Corvin kupa – 1.miesto
- Futbal Lőrincze kupa – 1.miesto
- Basketbalový turnaj – okresné kolo 1.miesto, krajské kolo 2. miesto
- Recitačná súťaž „Tompa Mihály“ kat.I. – okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3.miesto  
- Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny- celoštátne kolo – úspešný riešiteľ:1             
-     Literárna súťaž Katedra – celoštátne kolo – úspešný riešiteľ: 3                                                            
- Mladý záchranár –1.miesto
- Družstva mladých zdravotníkov - okresné kolo 1., 2., 3. miesto
- Výtvarná súťaž „Zem  naša planéta“ -  1., 2., 3.miesto
- Výtvarná súťaž  „ Kresli a vyhraj“- 1.miesto a mimoriadna cena
- Výtvarná súťaž „Szivárványos álmok“- mimoriadna cena
- Výtvarná súťaž „Príroda pre vodu “-  mimoriadna cena
- Súťaž v písaní rozprávky –  3.miesto
- Súťaž v písaní poézie – 1., 2. a 3.miesto

Projekty:

- Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
- Environmentálny projekt „Studňa Európy“
- Deň narcisov
- Deň Zeme - vysádzanie stromov, čistenie okolia
- Deň vody
- Do práce na bicykli
- Bez hraníc – program so žiakmi z Maďarska
- Učme sa s UJ SZÓ-m
- Szeretethíd – stretnutie s Rékou Kristófom a Petrom Hodossym
- Márton napi projekt, Kimle

Aktivity školy:

- Slávnostné odovzdávanie štipendií pre žiakov 1.ročníka
- Slávnostná imatrikulácia prváčikov
- Týždeň zdravého životného štýlu
- Jesenné športové aktivity
- Výstava ručných prác z jesenných plodov
- Futbalový maratón
- Pečenie medovníkov
- Výstava a trh– Nadácia TÁMASZALAP



- Mikuláš v škole 
- Slávnostný zápis do 1.ročníka
- Tanečný venček pre 9. Ročník
- Dni Mátyása Korvína
- Dni zdravej výživy
- Programy školského rozhlasu
- Kultúrny program pri príležitosti 15.marca, 6. a 23. októbra
- Deň detí
- Stretnutie so spisovateľom- Toth Elemér, 9. ročník
- Stretnutie so spisovateľom- Bíró Szabolcs, 7. ročník
- Stretnutie so spisovateľom –M Kácsor Zoltán, 2.,4. ročník
- Stretnutie so spisovateľkou – Jakubec Márta, 3. ročník
- Čistenie mesta – zber odpadu
- Vystúpenie žiakov na výročnej členskej schôdzi SČK
- Kultúrny program žiakov pre dôchodcov
- TALENT ZŠ „Csillag születik”
- Zber papiera 
- Zber batérií
- Výstava „ Tvoriví učitelia“ 
- Výstava „Naša planéta Zem“
- Školská akadémia 
- Výstava kníh spojená s predajom
- Slávnostná akadémia deviatakov
- Deň matiek- slávnostná akadémia
- Deň maďarskej kultúry
- Deň maďarskej poézie
- Vydanie školského časopisu „Tollforgató“

Kultúrne podujatia a výchovné koncerty  

- MsKS Šamorín – počas školského roka boli 3 predstavenia
- ZUŠ Šamorín výchovný koncert, 1. ročník
- Koncert Szarka Tamás, 6-9.ročník
- Bábkové divadlo Bratislava, 1. stupeň
- Vianoce ježka – interaktívne predstavenie 1., 2. ročník
- Divadelné predstavenie protidrogovou tematikou, 9.ročník
- Protidrogová interaktívna prednáška, 8.,9. roč.
- Interaktívna hodina dejepisu s tanečnou skupinou Csallóköz, 3-9.ročník

Kurzy

      -    Plavecký výcvik – Šamorín-Čilistov x-bionic, žiaci 5. ročníka 
- Škola v prírode – Belušské Slatiny, žiaci 4. ročníka
- Lyžiarsky výcvikový kurz  - Krahule, žiaci 7.ročníka 

Nadácie

- Popri rodičovskom združení ZŠ je od roku 1999 zriadená nadácia FOND PODPORY – 
TÁMASZALAP. Účelom fondu je podpora žiakov ZŠ M. Korvína s VJM v Šamoríne, respektíve 
žiakov, ktorí boli žiakmi tejto školy a hlásia  sa na stredoškolské alebo vysokoškolské  štúdium, 
v učení dosahujú veľmi dobrý prospech, ich správanie je veľmi dobré, ale rodina by nedokázala 
zaručiť svojmu dieťaťu všetky potrebné podmienky na ďalšie štúdium. 



- Od júna 2006 bola zriadená popri rodičovskom združení nadácia „SOLIDARIS ALFA“, ktorej 
účelom je podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pomoc žiakom pochádzajúcim 
z rodín,  ktoré sú blízko k životnému minimu. V tomto školskom roku sme podporili dvoch žiakov.



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Mateja Bela 
za školský rok 2017/2018

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

dovoľte mi, aby som Vás informovala v skrátenej verzii o výchovno-vzdelávacej 
činnosti ZŠ Mateja Bela v školskom roku 2017/18.

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 1 105 žiakov v 24 triedach I. stupňa a 24 
triedach II. stupňa. Vyučovanie a chod školy zabezpečovalo 92 pedagogických 
zamestnancov, z toho 12 asistentov, 2 špeciálni pedagógovia, 1 tréner a 16 
vychovávateliek. Nepedagogických zamestnancov bolo 23.

Škola sa v tomto školskom roku zapojila v spolupráci s mestom do projektu 
„Vzdelávať každého úspešne“, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu 
(ESF). Ide o vytvorenie nových pracovných miest pre 5 asistentov učiteľa. Tak môžeme 
žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, a ktorých je v tomto 
školskom roku 94, poskytnúť pomoc 12-tich asistentov.

Do 1. ročníka nastúpi k dnešnému dňu 115 prvákov, čo je 6 tried 1. ročníka. V 
minulom školskom roku ich bolo 145 (7 tried.)

Žiakov, ktorí končia školskú dochádzku je 133 (110 deviatakov, 8 ôsmakov – na 
bilingválne gymnázium), 2 siedmaci a 15 žiakov piatakov na 8-ročné gymnázium.

Výsledky celoslovenského testovania T-5:
SJL o 6,1 % viac ako celoslovenský priemer
M o 6,3 % viac ako celoslovenský priemer.
V testovaní deviatakov sú výsledky horšie:
SJL o 3,1 % menej ako celoslovenský priemer
M o 1,5 % menej ako celoslovenský priemer.
Rozdiel medzi testovaniami v 5. a 9. ročníku vidíme:
- v odchode výborných žiakov na 8-ročné gymnáziá a v 8. ročníku na 

bilingválne gymnáziá
- v slabej motivácii žiakov
- vo vysokom počte integrovaných žiakov a
- v znížených požiadavkách na prijímanie na štúdium v stredných školách 

(prijmú každého žiaka bez ohľadu na to, aké má výsledky v monitore alebo na 
vysvedčení.)



Škola má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program (ŠVP), v ktorom 
máme nový predmet „Mladý záchranár“, v ktorom sa žiaci učia základy 1. pomoci 
a bezpečného správania.

Škola ponúka triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 6. ročníka, 
druhý rok už od 3. ročníka, športové triedy od 5. ročníka so zameraním na futbal 
v spolupráci s ŠTK. V tomto školskom roku sa ale športová ani jazyková trieda neotvára 
na II. stupni, pretože žiaci nesplnili kritériá na prijímacie pohovory. Jazykovú triedu 
otvárame len v 3. ročníku.

Úspechy školy:
V tomto školskom roku sme na slávnostnej akadémii, ktorú škola usporiada za 

účelom ocenenia žiakov, ocenili 92 žiakov za 1., 2. a 3. miesto v okresných kolách, 
krajských kolách súťaží a predmetových olympiád.

Nebudem uvádzať všetky ocenenia a súťaže, spomeniem iba najväčšie úspechy:
-  v MO sme získali 2. miesto OK a 2. miesto KK
-  v CHO sme získali 1. miesto OK a 4. miesto KK
-  v cezpoľnom behu to bolo 1. miesto OK a 1 miesto KK
-  malí futbalisti McDonald´s Cup 1. miesto OK, 1. miesto KK a 5. miesto v rámci 

Slovenska.

Materiálno-technické vybavenie školy je nasledovné:
Škola disponuje 2 tabletovými triedami, kde má každý žiak počas celého 

vyučovacieho procesu tablet, učebňou chémie, anglického jazyka, 5 počítačovými 
učebňami, zo 48 tried je vybavených 45 tried interaktívnou tabuľou, dataprojektorom 
a notebookom.

Každý rok prebiehajú v škole aj opravné a rekonštrukčné práce. Najväčšie z nich 
boli:

- výmena hlavných vchodových dverí do baraku 1 a 2
- kompletná renovácia schodov v hlavnej budove školy
- zriadenie novej piatej počítačovej učebne (elektroinštalácia, 16 počítačov, 

projektor)
- ošetrenie striech baraku 1 a 2 ochranným náterom
- rekonštrukcia spŕch
- rekonštrukcia 2 balkónov hlavnej budovy školy a oprava fasády
- obnova a rekonštrukcia šatní v hlavnej budove školy
- je naplánovaná výmena všetkých elektrických rozvádzačov a elektrickej 

inštalácie v hlavnej budove školy.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať v mene celého vedenia školy za 

ústretovosť, spoluprácu a všetky finančné prostriedky, ktoré nám mesto poskytlo 
a umožnilo nám tak tieto rekonštrukcie zrealizovať.



Rada by som Vás informovala o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorá prebehla 
v januári 2017 a následne inšpekcia v apríli 2018.

K januárovej inšpekcii:
Za najzávažnejšie zistenie považujem bod č. 2 – Podmienky výchovy 

a vzdelávania, kde paradoxne materiálno-technické podmienky a personálne podmienky 
boli hodnotené na 100 %, ale priestorové podmienky iba na 23 %. Dôvodom bol 
prekročený počet žiakov v 14-tich triedach. V nasledujúcom školskom roku boli prijaté 
opatrenia, následnou inšpekciou boli skontrolované a konštatované, že v žiadnej triede 
nemáme prekročený počet žiakov.

Na záver mi dovoľte oboznámiť Vás s problémami, ktoré vedenie školy považuje 
za najzávažnejšie:

1) Za jediné nesplnené opatrenie považovala následná inšpekcia 
zabezpečenie kvalifikovaných učiteľov na predmet informatika. Žiaľ, toto ani 
ja, ani celé vedenie nevieme ovplyvniť. Ukazuje sa obrovský nedostatok 
informatikov – pedagógov. Preto tento predmet učia v našej škole inžinieri, 
ktorí majú kvalifikáciu na stredné školy.
Nedostatok učiteľov a nezáujem o učiteľské povolanie sa javí ako veľký 
problém do budúcna. Na odbornej konferencii, ktorej sa zúčastnila naša 
výchovná poradkyňa v Bratislave, prednášajúca oznámila, že do roku 2020 
bude chýbať 23-tisíc pedagógov.

2) Ďalší problém je správanie niektorých žiakov, ktorí žijú v málo podnetnom 
rodinnom prostredí. Aj spolupráca s rodičmi týchto žiakov je veľmi obmedzená 
a náročná.

3) Boli by sme veľmi radi, keby niektorí rodičia prejavovali väčšiu úctu 
a rešpekt voči škole ako inštitúcii a voči jej zamestnancom. Naša škola je 
najstaršou školou v meste a jednou z najväčších na Slovensku. Snažíme sa 
všetkými dostupnými prostriedkami aj silami zveľaďovať ju, skrášľovať, 
postupne rekonštruovať a zvyšovať jej kvalitu a úroveň.

ZŠ Mateja Bela si zaslúži úctu a rešpekt. Sme hrdí na jej čestný názov, na 
výsledky našich žiakov a prácu zamestnancov.

 


