
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  11.04.2019
 
 
 
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 Csaba Orosz, ktorý privítal prítomných

poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich poslancov je
prítomných 18 (ospravedlnený Élesztős Pavel), preto mestské zastupiteľstvo je uznášania
schopné.

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová
 
Za skrutátorku bola určená Marta Mezey
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. arch. Jávorka Tomáš, PaedDr. Varju

Peter, Nagy Jozef.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 18
za –  1   2   3  4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Duducz Tibor, Mgr. Balheimová Henrieta
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta  - požiadal zaradiť materiál do programu:

„Návrh na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov spoločnosti MPBH    
  Šamorín s. r. o.“

„Návrh na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov spoločnosti AREA
                Šamorín s. r. o.“

              Zástupca primátora mesta – požiadal zaradiť materiál do programu:
„Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín na rok 2019“

Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania do bodu „rôzne“
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8 10  11   12   13   14   15   16   17   18 
proti – 19
zdržal sa – 0
 
4. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 18                                                       
za – 1   2   4   5   6   7   9   10  11   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0



zdržal sa – 0
 
 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému
účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových
organizácií za rok 2018
 

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov   charakterizujúcich

rozpočtové hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje ust. § 16
zákona NR SR č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovisko k záverečnému účtu je
osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie ekonomických a finančných javov, procesov
a činnosti súvisiace s dodržiavaním príslušných  právnych predpisov. 

Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za stanovisko HK mesta k záverečnému účtu
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11   12   13   14   15   16   17   18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
 
 
 
 

3. Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta
  Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií
za rok 2018
 

Ing. Tóth Imrich – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona NR SR č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy SR v znení neskorších zmien a
doplnkov ako aj v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Roland Kovács – sa spýtal, či účtovná závierka obsahuje aj výsledky mestom založených
obchodných spoločností (AREA Šamorín, MPBH).

Ing. Imrich Tóth – nie, sú to iba závierky mesta.
Roland Kovács, a Ing. Edit  Bauer upozornili na drobné chyby, ktoré sa opravili.

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta

Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8 10  11   12   13   14   15   16   17   18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 

4. Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok
2019
 



Ing. Tibor Duducz – uviedol predložený materiál
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad nakladania s finančnými
prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019 na základe odporúčania.

Otázky a návrhy neodzneli.
a)           šport a mládež

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2018 za šport a
mládež

prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19
 

PaedDr. Peter Varju-  uviedol predložený materiál
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad nakladania  s finančnými
prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019 na základe odporúčania.

Otázky a návrhy neodzneli.
 

b)      kultúra a cirkev
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2018 za
kultúru a cirkev
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19

 
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle VZN č.2/2005 – o podmienkach
poskytovania dotácii z rozpočtu mesta v znení neskorších zmien. Podľa schváleného rozpočtu
Mesta Šamorín školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín
a školám a školským zariadeniam na území Mesta Šamorín prislúcha bežný transfer vo výške
16.000, - €, z ktorého im bude poukázaný bežný transfer vo výške 5.530,- €, 5270,- € je
navrhnutých na letné opravy a zostatok vo výške 5.200, - €  bude tvoriť rezervu komisie
školstva.
              Otázky a návrhy neodzneli.

c)      školstvo
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2018 pre
školy a školské zariadenia
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19

 
 

5. Návrh na udelenie cien mesta Šamorín
 

Primátor mesta – uviedol predložený materiál
Podľa Čl. 45, Štatútu mesta Šamorín cena PRO URBE sa udeľuje za:
a)      vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a

verejnoprospešnej činnosti,
b)     činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový

rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c)      činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny PRO URBE môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať
poslanci, primátor, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie a občania



mesta. Návrhy musia byť riadne  odôvodnené. Cenu PRO URBE tvorí plaketa s erbom mesta
a peňažná odmena vo výške 500 eur. K cene PRO URBE sa vydáva potvrdenie o jej udelení,
v ktorom je uvedené meno, priezvisko a adresa laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a
podpis primátora mesta. Cenu PRO URBE  slávnostne odovzdáva  laureátom primátor mesta
na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín.

Cena PRO URBE sa  môže udeľovať  ročne najviac  jedenkrát, pričom počet fyzických
osôb nie je obmedzený. Opätovne sa cena PRO URBE môže udeľovať tým istým osobám
najskôr raz za štyri roky.
O udelení ceny PRO URBE rozhoduje Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín 3/5 väčšinou
všetkých  poslancov.
Roland Kovács – nakoľko som nedostal všetky návrhy na ocenených, nemôžem zodpovedne
o nich hlasovať a preto tento návrh nemôžem podporiť.

              Ďalšie otázky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za udelenie cien mesta Šamorín
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5  7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 6  19

 
 
6. Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO

CULTURA,  PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a
PRO FUTURA

 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál

Podľa ČL. 46, Štatútu mesta Šamorín  osobitné  ceny mesta  pozostávajú z cien: PRO
CULTURA, PRO HUMANA, PRO CIVIS, PRO HONORIS, PRO FUTURA (ďalej len
„cena“).

Cenu udeľuje mesto jedenkrát ročne na základe návrhov primátora mesta, poslancov,
občianskych združení, spolkov, inštitúcií a občanov. Návrhy zhromažďuje a hodnotí príslušná
komisia mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia MsZ"), ktorá predkladá konečný návrh
Mestskému zastupiteľstvu mesta Šamorín. Návrhy  musia byť zdôvodnené. Cena môže byť
udelená len osobe, ktorá má priamu väzbu k mestu Šamorín. Cena pozostáva z malého
umeleckého predmetu a listiny opatrenej s erbom mesta a názvom ocenenia,  ako aj z
finančnej odmeny vo výške 300 eur. O udelení ceny rozhoduje Mestské zastupiteľstvo mesta
Šamorín 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Cenu odovzdáva laureátom primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže každý rok udeliť najviac dve z každého druhu
osobitných cien, pričom počet ocenených sa určuje maximálne na 10 osôb ročne.

Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO CULTURA, PRO
HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6  7 8  10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 

7. Návrh na udelenie ceny primátora mesta
 
Primátor mesta – uviedol predložený materiál

Podľa Čl. 52 Štatútu mesta Šamorín Cenu primátora mesta udeľuje primátor občanom mesta
za úspešnú a záslužnú prácu - činnosť v prospech mesta. O udelení  rozhoduje primátor na
návrh poslancov a občanov mesta.



Cenu primátora  mesta tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli mestské zastupiteľstvo a
listina s nápisom "Cena primátora" opatrená erbom mesta, odtlačkom pečate mesta a
podpisom primátora.
Cena primátora sa udeľuje pri významných príležitostiach.
V tomto roku bude udelená Cena primátora mesta a dar v hodnote 500,- € komornému
orchestru Harmonia Classica.

Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za udelenie ceny primátora mesta
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6  8  10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 7  19

 
 

8. Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení
vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4
v Šamoríne“

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.

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.    
     Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu teplovodných potrubí na území mesta sa
pripravuje ich kompletná rekonštrukcia pre potreby zabezpečenia spoľahlivého bezporuchového
zásobovania teplom pripojených objektov z kotolne K4
     V súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4  v
Šamoríne –  na základe podanej žiadosti investora stavby, predkladáme na schválenie - návrh
na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo výlučnom
vlastníctve mesta Šamorín, v katastrálnom území Šamorín, a to:
pozemky registra “C“

-          parc. č. 2738       o výmere    7.457m2 ako ostatná plocha
-          parc. č. 2729/3    o výmere    1.383m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2731/1    o výmere    3.154m2 ako ostatná plocha
-          parc. č. 2593/1    o výmere    4.300m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2757/2    o výmere    3.229m2 ako ostatná plocha
-          parc. č. 2757/1    o výmere  15.822m2 ako zastavaná plocha     
-          parc. č. 2744/1    o výmere  16.887m2 ako ostatná plocha
-          parc. č. 2755       o výmere      218m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2555/3    o výmere  1.730m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2783       o výmere  7.457m2 ako ostatná plocha      
-          parc. č. 2573/1    o výmere  8.834m2 ako ostatná plocha
-          parc. č. 2417       o výmere  6.162m2 ako zastavaná plocha      
-          parc. č. 2349/1    o výmere  3.205m2 ako zastavaná plocha      
-          parc. č. 2355/13  o výmere    159m2 ako zastavaná plocha      
-          parc. č. 2355/12  o výmere    192m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2356/4    o výmere    698m2 ako zastavaná plocha
-          parc. č. 2356/1    o výmere    631m2 ako zastavaná plocha

vedené na LV č. 870



uzatvorenou medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedených pozemkov
a oprávnenou osobou – MPBH Šamorín, s.r.o. 
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť umiestnenie tepelných rozvodov podľa projektovej
dokumentácie.

              Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“
v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu
kotolne K4 v Šamoríne“
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11   12   13   14   15   16   17   18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 
 
 

9.                                 Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení
vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „DS
Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická NN
prípojka a rozvody
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
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.    
     V súvislosti s realizáciou stavby „DS – Šamorín – Hlavná, Gazdovský rad NNK“ –  na
základe podanej žiadosti investora stavby, predkladáme na schválenie - návrh na schválenie
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta
Šamorín, v katastrálnom území Šamorín, a to:
pozemky registra “C“

-          parc. č.     20/2 o výmere 2.004m2 ako zast.pl.       diel   1 o výmere    18m2

-          parc. č. 2777/2 o výmere 3.368m2 ako zast.pl.       diel   2 o výmere    12m2

-          parc. č. 2777/1 o výmere   888m2 ako zast.pl.      diel   3 o výmere    44m2

-          parc. č. 2610/4 o výmere  4.897m2 ako zast.pl.      diel   4 o výmere  616m2

-          parc. č. 2630/1 o výmere  5.318m2 ako zast.pl.     diel   5 o výmere  580m2

vedené na LV č. 870
-          parc. č.   813/1 o výmere  1.627m2 ako zast.pl.       diel  6 o výmere  197m2

vedený na LV č. 3422
-          parc. č.   954/8 o výmere    510m2 ako zast.pl.      diel  7  o výmere  111m2

      vedený na LV č. 1492
-          parc. č.   954/7 o výmere    423m2 ako zast.pl.      diel  8  o výmere    116m2

vedený na LV č. 3422
-          parc. č. 2151/3 o výmere    927m2 ako zast.pl.       diel   9  o výmere     26m2

-          parc. č. 2151/1 o výmere  5.262m2 ako zast.pl.      diel 10  o výmere   233m2

-          parc. č. 2106/1 o výmere  1.548m2 ako zast.pl.       diel 11  o výmere     87m2

                                                                                 diel 14  o výmere     21m2

-          parc. č. 2099/1 o výmere  1.710m2 ako zast.pl.       diel 12  o výmere   192m2



-          parc. č. 2105    o výmere    507m2 ako zast.pl.       diel 13  o výmere     14m2

-          parc. č. 2077    o výmere    692m2 ako zast.pl.       diel 15  o výmere     68m2

                                                                                 diel 18  o výmere       9m2

-          parc. č. 1439/1 o výmere  6.867m2 ako zast.pl.       diel 16  o výmere     34m2

-          parc. č. 1438/1 o výmere    687m2 ako zast.pl.       diel 17  o výmere   243m2

-          parc. č.   990/1 o výmere  2.417m2 ako zast.pl.       diel 19  o výmere   483m2

                                                                                 diel 22  o výmere       3m2

-          parc. č. 1387    o výmere    231m2 ako ost.pl.         diel 20  o výmere     39m2

-          parc. č. 1327/1 o výmere  1.382m2 ako zast.pl.       diel 21  o výmere     19m2

vedené na LV č. 870
uzatvorenou medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedených pozemkov
a oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností trpieť umiestnenie
elektroenergetickej stavby a zriadenie vecného bremena pre elektrické
nízkonapäťové podzemné elektrické vedenie vrátane zariadení súvisiacich
a potrebných na ich prevádzku.

Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

14. hlasovanie – za schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“
v súvislosti s realizáciou stavby „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická
NN prípojka a rozvody

prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11   12   13   14   15   16   17   18 19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 

10.                                 Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú.
Šamorín (A. Panenková)
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Anna Panenková bytom Agátový rad 103/7, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 15.03.2019
požiadala o prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 142/14 o celkovej výmere 356m2 ako
ostatná plocha v katastrálnom území Šamorín, situovaný v jej tesnom susedstve, ktorý
dlhodobo udržiava, s účelom zabezpečenia prístupu a príjazdu na nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa.
     Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a odporučila uzatvorenie zmluvy na
prenájom pozemku na dobu v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a § 16 ods.5 písm. c) VZN č. 3/2015 Všeobecne záväzného
nariadenia. 

     Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  slúžiť svojmu
účelu, a to ako žiadateľom udržiavané priestranstvo, cez ktoré je zabezpečený prechod a vstup
na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa
prenájmu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a § 16 ods.5 písm. c) VZN č. 3/2015 Všeobecne
záväzného nariadenia.
Roland Kovács – sa spýtal, aká je logika takéhoto nájmu. Prečo nie predaj ale nájom.
Zoltán Faragó – Preto sme sa rozhodli o prenájom, lebo žiadateľka vyslovene žiadala
o prenájom a nie o kúpu.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

16. hlasovanie – za schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková)



prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15  16  17  18
proti – 19
zdržal sa – 0
 
 

11. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsKS
Šamorín
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál

Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne inventarizáciou pohľadávok zistilo, že v účtovnej
evidencii má evidované pohľadávky od roku 2008 do 2012, ktoré sú nevymožiteľné.

Ide o pohľadávky za nájom a pohľadávky za refakturované režijné náklady. Podľa § 18
ods. 7 VZN 3/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šamorín) zo dňa
30.06.2015,  na odpustenie dlhu nad 1 500 EUR je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.
Roland Kovács – kto je zodpovedný a prečo sú vôbec tieto nevymožiteľné pohľadávky.
Ján Lelkes – nakoľko ide o spoločnosti, ktoré sa zrušili, príp. sú v likvidácii, majú viaceré
exekúcie, z finančného hľadiska je zbytočné platiť súdne trovy ak tieto spoločnosti majú
pohľadávky aj voči štátu. Preto sme sa rozhodli ich odpísať ako nevymožiteľné pohľadávky.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsKS Šamorín
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 

12. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MpBH
Šamorín, s.r.o.
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál

MPBH Šamorín s.r.o. inventarizáciou pohľadávok zistilo, že v účtovnej evidencii má evidované
pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné. Ide o pohľadávky za vyúčtovanie prevádzkových nákladov
a nájmu voči spoločnostiam ARFER  s.r.o. a Privát farm DUVAL-CO, ktoré už nevykazujú
žiadnu činnosť. Podľa § 18 ods. 7 VZN 3/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Šamorín) zo dňa 30.06.2015,  na odpustenie dlhu nad 1 500 EUR je potrebný súhlas
mestského zastupiteľstva.
Roland Kovács – kto je zodpovedný a prečo sú vôbec tieto nevymožiteľné pohľadávky.
Tóth Imrich – ide o taký istý prípad ako pri MsKS. Spoločnosť je v likvidácii a súdne trovy je
zbytočné platiť keď je zrejmé, že je dlžná suma nevymožiteľná.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MpBH Šamorín, s.r.o.
prítomných – 19                            (dostavil sa Ing. Élesztős Pavel, PhD.)
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19

 
 

13. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Domova seniorov Ambrózia Idősek Otthona
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál



Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona inventarizáciou pohľadávok zistil, že v účtovnej
evidencii má evidované pohľadávky po zosnulých, ktoré sú nevymožiteľné z dôvodu uzavretia
dedičského konania bez majetku. Pohľadávka voči menovaným vznikla z dôvodu ich
neschopnosti platiť úhradu za poskytnuté služby v plnej výške.  Dlžníci nemali žiadny majetok,
ani rodinných príslušníkov, ktorí by mali voči nim vyživovaciu povinnosť. Vzhľadom na to, že
zomreli ako bezmajetní, domov seniorov nemal možnosť vymáhať vzniknutú pohľadávku. Podľa
§ 18 ods. 7 VZN 3/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šamorín) zo
dňa 30.06.2015,  na odpustenie dlhu nad 1 500 EUR je potrebný súhlas mestského
zastupiteľstva.
Roland Kovács – kto je zodpovedný a prečo sú vôbec tieto nevymožiteľné pohľadávky.
Ján Lelkes – V domove sú ľudia ktorým nestačí dôchodok na ich pobyt, stravu a ich rodina
neprispieva, v takých prípadoch sa zadĺžia a po úmrtí zostanú po nich pohľadávky, ktoré nemá
kto zaplatiť.

Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Domova seniorov
Ambrózia Idősek Otthona
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19

 
 

14. Interpelácie poslancov
 

15. Podnety občanov
Ing. František Sztruhár poďakoval vedeniu a poslancom mesta, že kvôli ihrisku s umelým
trávnikom, sa nevyrúbe 148 kusov stromov v parku Pomlé.

 
16. Rôzne

 
16.1 Návrh na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do

orgánov spoločnosti MPBH Šamorín s. r. o.
Primátor mesta – uviedol predložený materiál

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných
spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta je vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov spoločnosti
MPBH Šamorín s. r. o.
prítomných – 19
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 19
zdržal sa – 3
 

16.2 Návrh na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do
orgánov spoločnosti AREA Šamorín s. r. o.

              Primátor mesta – uviedol predložený materiál
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných
spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta je vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov spoločnosti
AREA Šamorín s. r. o
prítomných – 19



za –  2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 19
zdržal sa – 1

 

 

16.3  Návrh na určenie platu primátora mesta Šamorín na rok
2019

Viceprimátor mesta – uviedol predložený materiál
V súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov primátorovi mesta
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat primátora nemôže byť nižší, ako je to ustanovené v § 3 ods. 1 už citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Na základe už
uvedeného a tej skutočnosti, že plat primátora sa určuje každoročne podľa  prvej vety tejto
dôvodovej správy, Vám  predkladáme návrh na určenie platu primátora s účinnosťou od
01.01.2019. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde
zamestnanca hospodárstva SR za rok 2018, ktorá je 1.013,- eur. Násobok 2,81 sa ustanovuje 
podľa § 4 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z., skupina 6 : od 10 001 do 20 000 obyvateľov.
Výpočet :  1.013 x 2,81 =2.846,53 eura (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2
citovaného zákona  o 40 %, t. j. o 1.138,61 eura, spolu plat primátora činí  2.846,53 +
1.138,61  = 3.985,14 eura, zaokrúhlene 3.986,- eur.
Roland Kovács – koľko percentný nárast je plat primátora doteraz
Imrich Tóth – minulý rok bol 36%, tento rok je to 40%, to znamená 4% nárast oproti minulému
roku.
Ján Lelkes – čo sa týka hospodárskeho výsledku, čísla sú kladné a preto môžeme ohodnotiť
prácu primátora kladne.
Jozef Nagy – ak má mesto peniaze na účte to znamená, že nehospodaruje dobre a nerobí
všetko pre svojich obyvateľov. Samospráva ak má veľký zisk, treba správne investovať, aby
budovala sociálnu oblasť, školstvo, dopravu/ miestne komunikácie a iné oblasti.

                            Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za určenie platu primátora mesta Šamorín na rok 2019
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 19
zdržal sa – 0
 

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

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Virághová
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