
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                                            v Šamoríne, čiastka
2/2019

                                                                  Uznesenia prijaté
dňa 14.02.2019
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 zvolilo
-          návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Henrieta Balheimová, MUDr. Renáta Varga a

Mgr. Márton Domsitz
 

-          mandátovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Élesztős, PhD.; Csaba Hideghéty a
PaedDr. Peter Varju
 

-          overovateľov zápisnice: PaedDr. Gábor Veres a Ladislav Czafik.
 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 schválilo

predložený program rokovania, s doplnením v bode Rôzne:
-          Návrh na schválenie vymenovania konateľa spoločnosti AREA Šamorín s.r.o., so

sídlom Bratislavská 88, 93101 Šamorín
 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Kontrolu plnenia uznesení a
 

A)  vzalo na vedomie predloženú správu
 

B)   schválilo splnenie uznesení číslo: 
13/2016/XI./b);       20/2017/VI./b);         27/2017/XIII./b);    29/2017/V./b); 
29/2017/VI./b);        29/2017/IV./b/1;       29/2017/IV./b/2;     29/2017/ VII./b); 29/2017/
VIII./b);                   29/2017/XII./b); 30/2018/IV./D/1); 30/2018/IV./D/2); 30/2018/V./B);
30/2018/V./C); 30/2018/VI./B); 30/2018/IX./B); 30/2018/XI./B);     30/2018/XII./B);  
31/2018/IV./C/1/a);  31/2018/IV./C/1/b);  31/2018/IV./C/1/c);  31/2018/IV./C/2);  
31/2018/XV./b); 31/2018/XVI./B);     31/2018/XXIII./B);    31/2018/XXIV./B);    
33/2018/IV./B);     33/2018/VI./B);        33/2018/IX./b);            33/2018/X./b);        
33/2018/XI./b);                33/2018/XIV./b);      33/2018/XV./B);   33/2018/XIX./b);
33/2018/XXIV./b);  34/2018/IX./b);      35/2018/V./b);       35/2018/VI/b);  
35/2018/VII./b);      1/2018/VIII./1);       1/2018/VIII./2);      

C)   konštatovalo, že priebežne sa plnia uznesenia číslo:
21/2005/XXVI.;     25/2005/X./C);        26/2010/VII./1);     15/2012/XX./b/2);    
10/2015/IV./3/a);    13/2016/IX.;          17/2016/XIII./b);     29/2017/IV./b/3;         
33/2018/VIII./B);      34/2018/IV./B);        35/2018/XX.;         35/2018/XXI./c);   

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019  prerokovalo  

„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2019, 2020 a 2021“,
ktoré vzalo na vedomie v predloženom rozsahu.

 
 
V.



              Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019
prerokovalo Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2019 – 2021 a

A/              konštatovalo, že bežný rozpočet a rozpočet finančných operácii v roku 2019
je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

 
B/              schválilo programový rozpočet mesta na rok 2019 v predloženom rozsahu
 
C/              vzalo na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na

roky 2020 a 2021
 
D/              uložilo mestskému úradu
 

1. na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5 %-nú
rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj mesta.
O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrťroku 2019, resp. pri havarijnom
stave vo financovaní v priebehu roka.

    Termín:                             do 31.12.2019
    Zodpovední:               vedúci kapitol, riaditelia rozpočt. organizácií
 
2. schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 vyhlásiť na

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
    Termín:                             do 28.02.2019
    Zodpovedný:               Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

 
 
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo 

Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 a
 
A)       schválilo  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

v predloženom rozsahu.
 

B)        poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle
predloženého plánu.

                                  Termín:                                          do 30.06.2019
                 Zodpovedný:                      Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta
 
 
 

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 1/2019, ktorým sa
určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2019 a

A)     schválilo VZN Mesta Šamorín č. 1/2019, ktorým sa určuje výška dotácie  na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na príslušný
kalendárny rok v predloženom znení.
 

B)     uložilo mestskému úradu schválené VZN mesta Šamorín č. 1/2019 vyhlásiť na
verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

                   Termín:                                           do 18.02.2019
     Zodpovedný:                             Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ

 
 
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo



Návrh Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Šamorín č. 2/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Mesta Šamorín č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta Šamorín a

 
a)         schválilo VZN mesta Šamorín č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta

Šamorín č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta Šamorín v predloženom znení.
 

b)        uložilo mestskému úradu v Šamoríne schválené VZN mesta Šamorín č. 2/2019
vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej
stránke mesta.

                   Termín:                                           do 18.02.2019
     Zodpovedný:                             Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ
 
 
IX.

                   Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019   
prerokovalo Návrh na schválenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta
Šamorín a
 

a)        schválilo Etický kódex zvolených predstaviteľov samosprávy Mesta Šamorín (ďalej
len „Etický kódex")  s týmito zmenami:
Čl. 5 ods.1. v poslednom riadku sa vypúšťa slovo „politické“.
Čl.15. ods.1 sa úplne vynechá
 

b)        uložilo MsÚ schválený Etický kódex vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

     Termín :                             do 20.02.2019
    Zodpovedný :                             Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
 
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Informáciu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a  o prijatých opatreniach a
 

A)     konštatovalo, že
 

a)      bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol o výsledku
kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu“ Z-
007333/2018/1130/RMC. 
 

b)      poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj s prijatými
opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly.
 

B)     vzalo na vedomie
 

a)        zistenia spísané v materiáli „Protokol o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti
triedeného zberu komunálneho odpadu“ a prijaté opatrenia primátora mesta na
odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy
 

b)        list primátora mesta - požiadavku prijať opatrenia v súvislosti s kontrolnými
zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly
 

C)     uložilo prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov uvedených v protokole o výsledku kontroly.
Termín:                                          28.02.2019
Zodpovedný:                            Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 



 
XI.

                   Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019
prerokovalo Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k.ú. Mliečno - na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na prevod pozemku reg. EKN parc. č. 294/1 v katastrálnom území Mliečno podľa
§ 8e písm. d) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a
schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku, a to pozemku  registra „E“, parc. č. 294/1
o celkovej výmere 114 m2 ako orná pôda v katastrálnom území Mliečno, vedený  Okresným
úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 1561 vo výlučnom vlastníctve Okresného úradu
Trnava, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava za kúpnu cenu vo výške 205,- € pri plnení
zmluvných podmienok s účelom poskytovania verejnoprospešných služieb v súlade s § 11 ods.
3 zákona č. 278/1993 Z.z.

Mestom Šamorín.
 

 
 
 
 

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019  prerokovalo

Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva Mesta Šamorín z listu vlastníctva č.
1057 a schválilo zabezpečenie výmazu ťarchy z časti „C“ listu vlastníctva č. 1057 na pozemky
registra „C“ parc. č. 348/3 o celkovej výmere 237 m2 ako zastavané plochy a nádvoria a parc. č.
348/5 o celkovej výmere 125 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území
Mliečno formou uzatvorenia  „Zmluvy o zrušenie ťarchy v časti „C“ listu vlastníctva č. 1057“ 
medzi zmluvnými stranami:

 
Mesto Šamorín ako predávajúci pozemku – oprávnený z vecného bremena
Katarína Fischbornová, rod. Fischbornová, bytom Spojná ulica 3, 931 01 Šamorín –
Mliečno

          ako kupujúci, terajší vlastník  pozemku – povinný z vecného bremena.
 

 
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta – objekt SO – 04 Verejné
osvetlenie, objekt SO – 08 Komunikácie a chodníky – v súvislosti so stavbou „Zástavba
LABYRINT – 155 rodinných domov“ schválilo odkúpenie vybudovanej infraštruktúry,
stavebných objektov obytnej zóny „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov“
v katastrálnom území Šamorín Mestom Šamorín za kúpnu cenu 1,- €, a to  SO 04 – Verejné
osvetlenie, SO 08 – Komunikácie a chodníky, vrátane pozemkov registra „C“ o výmere po
upresnení geometrickým plánom na zameranie komunikácie a chodníkov

parc.  č. 3457/358 o celkovej výmere    2.879 m2 ako zastavaná plocha
parc. č. 3457/408 o celkovej výmere    7.495 m2 ako zastavaná plocha
parc. č. 3457/551 o celkovej výmere   1.024 m2 ako zastavaná plocha
parc. č. 3457/569 o celkovej výmere   1.789 m2 ako zastavaná plocha

vedené na LV č. 2284 vo vlastníctve ZOKY a.s. so sídlom Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín
parc. č. 3457/575 o celkovej výmere    2.296 m2 ako zastavaná plocha

vedená na LV č. 4182 v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov uvedených v časti „B“ listu
vlastníctva

parc. č. 3457/605 o celkovej výmere       224 m2 ako zastavaná plocha
vedená na LV č. 4188 v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov uvedených v časti „B“ listu
vlastníctva.

 
 

XIV.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo
Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Zástavba LABYRINT-155 rodinných domov – Elektrická VN a NN prípojka“
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
s názvom „Šamorín – Zástavba LABYRINT-155 rodinných domov – Elektrická VN a NN
prípojka“ na stavbou dotknutých pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, 
v katastrálnom území Šamorín, a to na nehnuteľnostiach určených geometrickým plánom č.
36242624-129/2018 zo dňa 20.12.2018, vyhotoveným na  vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby a opráv VN a NN prípojky vo vyznačenom rozsahu
na pozemkoch registra „C“:

-       z parc. č. 43/9 o celkovej výmere 27 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie „diel 1“
o výmere 1 m2

-       z parc. č. 43/2 o celkovej výmere 2.555 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie „diel 2“
o výmere 10 m2

-       z parc. č. 3500 o celkovej výmere 6.438 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie „diel 7“o
výmere 32 m2

z dôvodu umiestnenia elektrickej VN a NN prípojky a rozvodov medzi zmluvnými stranami:
 

Mesto Šamorín                                     - ako povinná osoba
Západoslovenská distribučná a.s.     - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, na pozemku vyznačenom
v informatívnej mape v prílohe.

 
 
XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „RETAIL BOX ŠAMORÍN – Elektrická VN prípojka“ a schválilo uzatvorenie
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „RETAIL BOX
ŠAMORÍN – Elektrická VN prípojka “    na stavbou dotknutých pozemkoch vo výlučnom
vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na nehnuteľnostiach určených
geometrickým plánom vyhotoveným na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia, prevádzky, údržby a opráv NN prípojky vo vyznačenom rozsahu na pozemkoch
registra „C“:

-       z parc. č. 43/2 o celkovej výmere 2.555 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie „diel 1“
o výmere 197 m2

-       z parc. č. 43/5 o celkovej výmere 320 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie „diel 2“
o výmere 1 m2

z dôvodu umiestnenia elektrickej VN prípojky a rozvodov medzi zmluvnými stranami:
 

Mesto Šamorín                                     - ako povinná osoba
Západoslovenská distribučná a.s.     - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, na pozemku vyznačenom
v informatívnej mape v prílohe.
 



 
XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Materská škola a jasle, novostavba – Elektrická NN prípojka a rozvody“
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Materská škola a jasle, novostavba – Elektrická NN prípojka a rozvody“ na stavbou dotknutých
pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na
nehnuteľnostiach určených geometrickým plánom vyhotoveným na  vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby a opráv NN prípojky vo vyznačenom
rozsahu z dôvodu umiestnenia elektrickej NN prípojky a rozvodov medzi zmluvnými stranami:
 

Mesto Šamorín                                     - ako povinná osoba
Západoslovenská distribučná a.s.     - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, na pozemku vyznačenom
v informatívnej mape v prílohe.

 
 
XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Materská škola a jasle, novostavba – Vodovodná a kanalizačná prípojka“
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
s názvom „Materská škola a jasle, novostavba – Vodovodná a kanalizačná prípojka“ na stavbou
dotknutých pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území
Šamorín, a to na nehnuteľnostiach určených geometrickým plánom vyhotoveným na
 vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby a opráv
vodovodnej a kanalizačnej prípojky vo vyznačenom rozsahu medzi
 

povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
oprávnenou osobou – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.

 
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena

spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť realizáciu výkopových prác uloženie
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemku vyznačenom v informatívnej mape
v prílohe.

 
 
 
 
 
XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 zvolilo
a)      členov komisie výstavby, územnej správy a rozvoja mesta z radov obyvateľov:

Ing. arch. Pavol Bodó
Ing. arch. Jozef Kőváry
Zoltán Plutzer
 

b)      členov komisie finančnej a správy majetku mesta  z radov obyvateľov:



Ladislav Asványi
Csaba Horváth
RNDr. Lajos Tuba
 

c)      členov komisie školstva a výchovy z radov obyvateľov:
PaedDr. Hajnalka Baráthová
RNDr. Gabriella Bugár
Mgr. Magdaléna Vajasová
 

d)     členov komisie kultúry z radov obyvateľov:
PaedDr. Ingrid Galbáčová
Bc. Brigita Hegyiová
Mgr. László Horváth
Tibor Juhász
Myrtil Nagy

 
e)      členov komisie športu a mládeže z radov obyvateľov:

Pavol Lančarič
Katarína Safaritová
Mgr. Kristóf Tóth
 

f)       členov komisie ochrany životného prostredia z radov obyvateľov:
PhDr. Lívia Bott Domonkos
László Mezzey
Ing. Mária Pörsök
 

g)      členov komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany z radov
obyvateľov:
Roland Bartalos
Imrich Fehér
Ing. Róbert Hatos
Ing. arch. Andrej Jáchim
 

h)     členov komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu z radov obyvateľov:
PaedDr. Juraj Bándy, PhD.
Ing. Ildikó Rusňáková
Renáta Vadóczová
 

 
i)        členov komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z radov obyvateľov:

Ildikó Bodóová
Mgr. Adél Mezei
Mgr. Ladislav Sipos
 

j)        členov výboru mestskej časti Mliečno z radov obyvateľov:
Peter Andrássy
Juraj Barczi
Mgr. Denisa Világi Glofáková                                                       
Norbert Ozogány
Peter Puss
Zuzana Radočáková
Kitti Czédl Zima

 
 
XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo
1)      Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy



a
2)      Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

a schválilo
1)      odvolanie (doterajších) delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej

samosprávy a
2)      nových delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy podľa

predloženého návrhu. Zoznam delegovaných zástupcov mesta tvorí prílohu tejto
Zbierky uznesení. (Viď príloha č. 1)

 
 
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva   mesta Šamorín a schválilo
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín s doplnením v
§ 2, bod 3 sa doplní číslo zákona v druhom riadku po slove „primátora“ nasledovne:

...zástupcu primátora podľa § 25, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov patrí plat...

 
 
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí  dňa 14.02.2019 prerokovalo

v súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v platnom znení a schválilo vyplatenie náhrady
platu za nevyčerpanú dovolenku v počte 21    pracovných dní bývalému primátorovi mesta,
Gabrielovi Bárdosovi vo výške 3.587,90 Eur.

 
 
 
XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019  prerokovalo 

Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2019,
ktorý schválilo v predloženom rozsahu:

 
I. zasadnutie MsZ                                                        14.02.2019 – štvrtok
II. zasadnutie MsZ                                                        11.04.2019 – štvrtok
III. zasadnutie MsZ                                                        27.06.2019 – štvrtok
IV. zasadnutie MsZ                                                        19.09.2019 – štvrtok
V. zasadnutie MsZ                                                        07.11.2019 – štvrtok
VI. zasadnutie MsZ                                                        12.12.2019 – štvrtok
 
 
XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo 

Návrh  na schválenie   konateľa  spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. a schválilo Jozefa Nagya za
konateľa spoločnosti AREA Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín v
súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení.

 
 

 
 
 
 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                                Csaba
Orosz
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta



 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :                             PaedDr. Veres Gábor           ...................................

 
 
Czafik Ladislav                     ...................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:
Mgr. Henrieta Balheimová
MUDr. Renáta Varga             
Mgr. Márton Domsitz                                                                                       
..................................
                                                                                                                                     Príloha č. 1/1-es melléklet

 
Návrh nových delegovaných  zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

Javaslat Somorja Város képviseletére az iskolai önkormányzatok szerveiben
 
Školy - iskolák:                   
 
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995                       Mgr. Henrieta Balheimová– poslankyňa
              MUDr. Renáta Varga – poslankyňa
              Ing. Tibor Duducz - poslanec
              Mgr. Darina Vašková - špec. pedagóg
 
Základná škola  Mátyása Korvína s vyučovacím               Mgr. Ilona Pirk - poslankyňa
jazykom maďarským  Corvin Mátyás Alapiskola,                PaedDr. Veres Gábor - poslanec
Rybárska 1093, Šamorín - Somorja                 Mgr. Márton Domsitz - poslanec
              János Méry – poslanec
             
Základná škola  s vyučovacím jazykom maďarským -
Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno              Jozef  Nagy - poslanec
 
Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho    Mgr. Ilona Pirk - poslankyňa
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola               Ing. Edit Bauer, CSc. - poslankyňa
Parková 49/4, Šamorín - Somorja                János Méry - poslanec
              Ing. arch. Tomáš Jávorka - poslanec
 
 
Materská škola, Školská 997, Šamorín                                      Roland Kovács - poslanec
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským                           
Óvoda, Školská 997, Šamorín - Somorja                Ladislav Czafík - poslanec
 
Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061,                              Ing. Pavel Élesztős, PhD. - poslanec
Šamorín - Somorja 
 



Materská škola, Gazdovský rad  41, Šamorín                             PaedDr. Peter Varju - poslanec
 
Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1129,                           Ľudovít Ürge - poslanec
Šamorín - Somorja 
 
Materská škola – Óvoda, Veterná 496,                                 Csaba Hideghéty - poslanec
Šamorín - Somorja 
 
Materská škola – Óvoda, Ulica Márie 682,                               Ing. Tibor Duducz - poslanec
Šamorín - Somorja 
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským -              Angela Jágerová - poslankyňa
Óvoda, Prvá ulica 108,  Šamorín-Mliečno             
 
Školské zariadenia – iskolai intézmények:
Centrum voľného času – Szabadidőközpont,                       PaedDr. Gábor Veres - poslanec
Gazdovský rad 41/37/A, Šamorín - Somorja                Ladislav Czafík – poslanec
 
Obecná školská rada – városi iskolatanács:              PaedDr. Gábor Veres - poslanec
              Mgr. Henrieta Balheimová – poslankyňa
 
 
 
 
 
 
 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 14.02.2019
čiastka 2/2019/XVIII.

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 zvolilo
a)      členov komisie výstavby, územnej správy a rozvoja mesta z radov obyvateľov:

Ing. arch. Pavol Bodó
Ing. arch. Jozef Kőváry
Zoltán Plutzer
 

b)      členov komisie finančnej a správy majetku mesta  z radov obyvateľov:
Ladislav Asványi
Csaba Horváth
RNDr. Lajos Tuba
 

c)      členov komisie školstva a výchovy z radov obyvateľov:
PaedDr. Hajnalka Baráthová
RNDr. Gabriella Bugár
Mgr. Magdaléna Vajasová
 

d)     členov komisie kultúry z radov obyvateľov:
PaedDr. Ingrid Galbáčová
Bc. Brigita Hegyiová
Mgr. László Horváth
Tibor Juhász
Myrtil Nagy



 
e)      členov komisie športu a mládeže z radov obyvateľov:

Pavol Lančarič
Katarína Safaritová
Mgr. Kristóf Tóth
 

f)       členov komisie ochrany životného prostredia z radov obyvateľov:
PhDr. Lívia Bott Domonkos
László Mezzey
Ing. Mária Pörsök
 

g)      členov komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany z radov
obyvateľov:
Roland Bartalos
Imrich Fehér
Ing. Róbert Hatos
Ing. arch. Andrej Jáchim
 

h)     členov komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu z radov obyvateľov:
PaedDr. Juraj Bándy, PhD.
Ing. Ildikó Rusňáková
Renáta Vadóczová
 

 
i)        členov komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z radov obyvateľov:

Ildikó Bodóová
Mgr. Adél Mezei
Mgr. Ladislav Sipos
 

j)        členov výboru mestskej časti Mliečno z radov obyvateľov:
Peter Andrássy
Juraj Barczi
Mgr. Denisa Világi Glofáková                                                       
Norbert Ozogány
Peter Puss
Zuzana Radočáková
Kitti Czédl Zima

 
 
 
 
V Šamoríne, 01.03.2019
 
 
 
 
                                                                                                                                            Csaba
Orosz
                                                                                                                                           
Primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Za správnosť: Katarína Boróková
 

 
 

 

 
 
 
 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 14.02.2019
čiastka 2/2019/XXI.

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí  dňa 14.02.2019 prerokovalo

v súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v platnom znení a schválilo vyplatenie náhrady
platu za nevyčerpanú dovolenku v počte 21    pracovných dní bývalému primátorovi mesta,
Gabrielovi Bárdosovi vo výške 3.587,90 Eur.
 
 

V Šamoríne, 01.03.2019
 
 
 
 
                                                                                                                                            Csaba
Orosz
                                                                                                                                           
Primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková
 

 
 
 
 



 
 
 

V ý p i s
zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne zo dňa 14.02.2019
čiastka 2/2019/XX.
 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva   mesta Šamorín a schválilo
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín s doplnením v
§ 2, bod 3 sa doplní číslo zákona v druhom riadku po slove „primátora“ nasledovne:

...zástupcu primátora podľa § 25, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov patrí plat...

 
V Šamoríne, 01.03.2019
 
 
 
 
                                                                                                                                            Csaba
Orosz
                                                                                                                                           
Primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Katarína Boróková

 
1

 


