
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                 v Šamoríne, čiastka 4/2019

          Uznesenia prijaté dňa 11.04.2019

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

zvolilo
- návrhovú komisiu v zložení: Jávorka Tomáš, Nagy Jozef, Peter Varju

- overovateľov zápisnice: Henrieta Balheimová, Tibor Duducz

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

schválilo predložený program rokovania s doplneniami v bode – Rôzne:
- N á v r h  na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov 

spoločnosti MPBH Šamorín s. r. o.
- N á v r h  na schválenie zástupcov Mesta Šamorín do orgánov 

spoločnosti AREA Šamorín s. r. o. 
- N á v r h  na určenie platu primátora mesta Šamorín na rok 2019
 

III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta 
Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018, ktoré schválilo 
v predloženom rozsahu.

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2018 a

A) konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj 
rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom mesta 



na rok 2018 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Šamorín.

B) schválilo materiál bez výhrad v predloženom rozsahu
1. Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2018, 

a to: 
- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového 

rozpočtu spolu vo výške -425.756,10 €
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel 
medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške 
+207 401,45 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch 
mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii).

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2018
- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a 

výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkovo za mesto a 
mestom riadených RO vo výške 293 303,96 € zisk - podľa príloh 
(sumárna Súvaha, sumárny Výkaz ziskov a strát)

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO 29.482.402,59 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške  17.755.735,54 €
záväzky vo výške   7.236.248,15 €
časové rozlíšenie   4.490.418,90 €

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí 
z kladného rozdielu medzi príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) 
a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu). V roku 2018 rozdiel je 
záporný – 425.756,10 € a preto sa rezervný fond za rok 2018 netvorí.

2. Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 
2018

C) uložilo
1) Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť 

mesta za rok 2018 (zisk 207 616,72 €) a  účtovný hospodársky 
výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2018 (zisk vo výške 
72.930,89 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
a) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu 

mesta za rok 2018 cez finančné operácie do rozpočtových príjmov 
na rok 2019, čím je zabezpečené použitie týchto prostriedkov na 
kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií vo výške 
207 401,45 €

b) účtovnú závierku mesta za rok 2018 vyhlásiť na verejnom 
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke 
mesta.
Termín: do 30.4.2018
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

2) Rozpočtovým organizáciám: zúčtovať podľa povahy výsledku  
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov nasledovne:



ZŠ M. Bela, Kláštorná          +7 742,26 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska                   0,-    €
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho           -2 726,33 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín           -5 881,55 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne            +65,82 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne                   +13 556,15 €
Termín: do 30.4.2018
Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií mesta

V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 
2019 a schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2019 
v predloženom rozsahu – (Tabuľka o prerozdelení dotácií na rok 2019 tvorí Prílohu č. 1.) 

a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na 
rok 2019 v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5% -nú rezervu 
v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 
31.10.2019 v pomere poskytnutých dotácií
Termín: do 31.10.2019
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrhu na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2019 a schválilo prerozdelenie dotácií na 
záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok 2019 
v predloženom znení – (Tabuľka o prerozdelení dotácií na rok 2019 tvorí Prílohu č. 2.)

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, 
kultúrne aktivity a cirkev na rok 2019 v predloženom rozsahu

b) uložilo mestskému úradu povinne zadržanú 5% -nú rezervu 
v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku uvoľniť po 
31.10.2019 v pomere poskytnutých dotácií
Termín: do 31.10.2019
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019  

prerokovalo Návrh na prerozdelenie výšky bežných transferov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské 
zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 2019 a schválilo prerozdelenie výšky 
bežných transferov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území Mesta Šamorín na rok 
2019 podľa predloženého návrhu – viď Príloha č. 3.



VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019  

prerokovalo Návrh na udelenie ceny PRO URBE a
a) schválilo podľa článku 45 Štatútu mesta Šamorín udelenie ceny PRO 

URBE pre:
- Tibor Andrássy, za celoživotnú významnú tvorivú prácu v oblasti 

výtvarného umenia
- PhDr. Bálint Lajos CSc, za vynikajúcu tvorivú vedeckú, publikačnú 

a pedagogickú činnosť
b) konštatovalo, že schválené ceny PRO URBE budú  laureátom 

odovzdané na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne v súlade s článkom 45 ods. 4) Štatútu mesta Šamorín.

  IX.
  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO CULTURA, 
PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA

a) konštatovalo, že schválené osobitné ceny mesta laureátom budú 
odovzdané na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 
Šamoríne v súlade s článkom 46 ods. 5) Štatútu mesta Šamorín

b) schválilo podľa  článku 46 Štatútu mesta Šamorín udelenie osobitnej ceny 
mesta Šamorín:
- PRO CULTURA - Ferenc Keszeli, za dlhoročnú, obzvlášť významnú 

prácu v oblasti kultúry
- PRO HUMANA  - MUDr. Ján Kiss, za celoživotnú prácu v oblasti 

zdravotnej a sociálnej
- PRO HONORIS  - Gejza Vass, za výchovu talentov a dlhoročnú 

významnú prácu v oblasti rozvoja športu mesta
- PRO CIVIS  - János Hideghéty, in memoriam, za dlhoročnú, 

obetavú prácu vykonávanú pre rímskokatolícku cirkev
- PRO FUTURA  - PaedDr. Cecília Culka, za dlhodobú záslužnú 

prácu pri výchove mladej generácie.

X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019 

prerokovalo Návrhu na udelenie Ceny primátora mesta a
a) vzalo na vedomie podľa článku 52 Štatútu mesta Šamorín rozhodnutie 

primátora o udelení Ceny primátora:
- Komorný súbor Harmonia Classica

b) schválilo  vecný dar v hodnote 500,- €

c) konštatovalo, že schválená Cena primátora mesta bude odovzdaná na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šamoríne.



XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou  stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu Kotolne K4“ na 
pozemkoch registra „C“ v katastrálnom území Šamorín:

- parc. č. 2738       o výmere    7.457 m2 ako ostatná plocha
- parc. č. 2729/3    o výmere    1.383 m2 ako zastavaná plocha
- parc. č . 2731/1   o výmere    3.154 m2 ako ostatná plocha 
- parc. č. 2593/1    o výmere    4.300 m2 ako zastavaná plocha 
- parc. č. 2757/2    o výmere    3.229  m2 ako ostatná plocha 
- parc. č. 2757/1    o výmere  15.822 m2 ako zastavaná plocha      
- parc. č. 2744/1    o výmere  16.887 m2 ako ostatná plocha 
- parc. č. 2755       o výmere      218 m2 ako zastavaná plocha 
- parc. č. 2555/3    o výmere  1.730 m2 ako zastavaná plocha 
- parc. č. 2783       o výmere  7.457 m2 ako ostatná plocha       
- parc. č. 2573/1    o výmere  8.834 m2 ako ostatná plocha
- parc. č. 2417       o výmere  6.162 m2 ako zastavaná plocha       
- parc. č. 2349/1    o výmere  3205 m2 ako zastavaná plocha       
- parc. č. 2355/13  o výmere    159 m2 ako zastavaná plocha       
- parc. č. 2355/12  o výmere    192 m2 ako zastavaná plocha
- parc. č. 2356/4    o výmere    698 m2 ako zastavaná plocha 
- parc. č. 2356/1    o výmere    631 m2 ako zastavaná plocha 

vedené na LV č. 870

medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín                                  - ako povinná osoba
MPBH Šamorín, s.r.o.                       - ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XII.
     Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ 
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 
s realizáciou stavby „DS Šamorín, Hlavná, Gazdovský rad NNK“ na pozemkoch 
registra „C“ v katastrálnom území Šamorín:

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

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

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

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

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

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

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

      vedený na LV č. 1492



- parc. č.   954/7 o výmere    423 m2 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

medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín                                  - ako povinná osoba

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava                               - ako oprávnená osoba

bezodplatne, na dobu neurčitú.

XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín a 

a) schválilo zámer na prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mesta Šamorín, a to   pozemku registra „C“ parc. č. 142/14  o celkovej 
výmere 356m2 ako ostatné plochy v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  pre žiadateľa:

Anna Panenková rod. Bokorová,
bytom Agátový rad 103/7, 931 01 Šamorín

s výškou nájmu 0,30 €/m2/rok v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) VZN mesta Šamorín č. 
3/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

     V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto 
toho času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 



o majetku obcí v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  

b) poverilo prednostu mestského úradu zverejniť schválený zámer mesta na 
prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín najmenej na 15 dní 
pred schvaľovaním samotného prenájmu mestským zastupiteľstvom na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šamorín v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a VZN č. 3/2015

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsKS Šamorín a
a) konštatovalo, že ide o pohľadávky, ktoré sú z hľadiska ich vymožiteľnosti 

reálne nevymožiteľné. Túto skutočnosť preukazuje jednak uplynutie 
premlčacej doby pri pohľadávkach 4 roky podľa Obchodného zákonníka, 
pričom aj za predpokladu ich uplatnenia na súde, MsKS nedisponuje 
s kompletnou dokumentáciou smerujúcou k vymoženiu predmetných 
pohľadávok. Keďže v danom období 2008-2012 neboli v právnej veci 
zrealizované jednotlivé úkony nevyhnutné na zabezpečenie uplatnenia si 
predmetných pohľadávok, Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne reálnu 
vymožiteľnosť nemôže zabezpečiť.  

b) schválilo odpis pohľadávky za roky 2008–2012 podľa priloženého 
zoznamu v celkovej  sume  23.974,45 €. 

Zoznam pohľadávok za roky 2008-2012 v celkovej sume          23.974,45 €. 

Obchodný partner Viktor Strelec – Coala Club   IČO 33466360
    Gazdovský rad 33/65
    931 01  Šamorín

Číslo faktúry Dátum vystavenia Dátum splatnosti Suma 
312064/2012 17.07.2012 31.07.2012 15,37 €
312066/2012 13.09.2012 27.09.2012 31,43 €
312067/2012 15.10.2012 29.10.2012 162,81 €
312069/2012 15.10.2012 29.10.2012 15,37 €

224,98 €

Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne ďalej eviduje nedoplatok na 
nájomnom podľa Zmluvy a nájme nebytových priestorov zo dňa 28.09.2007 vo výške 
13.148,53 € ku dňu 31.12.2012.

Obchodný partner Ing. Zsolt Dudás – Privát Farm DUVAL – CO
    Karpatské námestie 7770/10A
    831 06  Bratislava – Rača



Podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť vo všetkých predmetoch 
podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 01.11.2016.

Číslo faktúry Dátum vystavenia Dátum splatnosti Suma 
030/2008 20.05.2008 03.06.2008 24,23 €
031/2008 20.05.2008 03.06.2008 117,11 €
041/2008 19.06.2008 03.07.2008 114,12 €
043/2008 19.06.2008 03.07.2008 29,24 €
049/2008 29.07.2008 12.08.2008 41,98 €
052/2008 29.07.2008 12.08.2008 123,20 €
055/2008 15.08.2008 29.08.2008 39,50 €
058/2008 18.08.2008 01.09.2008 48,63 €
069/2008 14.10.2008 28.10.2008 68,48 €
072/2008 14.10.2008 28.10.2008 30,64 €
085/2008 18.12.2008 31.12.2008 71,10 €
309006/2009 13.03.2009 27.03.2009 113,27 €
309047/2009 05.11.2009 19.11.2009 8.375,90 €

9.197,40 €

Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne ďalej eviduje nedoplatok na 
nájomnom podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2003 vo výške 
1.403,54 € ku dňu 31.12.2009.

Sumár

Číslo účtu Názov Výška pohľadávky 
318.001 Nájomné  - Coala Club 13.148,53 €

318.0011 OF (telefónny poplatok 
a vodné)  - Coala Club

224,98 €

318.003 Nájomné – DUVAL–CO 1.403,54 €
318.0031 OF (TÚV, kúrenie, vodné 

a telefónny poplatok) 
9.197,40 €

Celková výška 
pohľadávok na odpis 

23.974,45 €

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MpBH Šamorín, s.r.o. 
a

a)  konštatovalo, že
1. pohľadávka spoločnosti ARFER  s.r.o. vo výške 52.048,30 € pozostáva 

z nezaplateného nájomného do 31.12.2013 a z vyúčtovania 
prevádzkových nákladov do konca roku 2015. Uvedená pohľadávka 
bola neúspešne vymáhaná v exekučnom konaní. Podľa našich zistení 



(viď OR SR) bola spoločnosť ARFER s.r.o. v roku 2016 zlúčená do 
spoločnosti Košo music production, s.r.o. (IČO: 44 258 208), ktorá bola 
následne v roku 2016 zlúčená do spoločnosti Vykúpto.sk s.r.o. (IČO: 
46 895 523). Uvedená pohľadávka je nevymožiteľná a s ďalším 
vymáhaním by vznikli pre spoločnosť zbytočné náklady. 

2. pohľadávka Privát farm DUVAL-CO vo výške 20.932,37 € pozostáva 
z vyúčtovania prevádzkových nákladov reštaurácie SAMARIA Ing. 
Zsolta Dudáša v MsKS do roku 2012. Uvedená pohľadávka bola tiež 
neúspešne vymáhaná v exekučnom konaní. Podľa  zistení (viď LV č. 
1036 obec Čenkovce, katastrálne územie Maslovce) je na Ing. Zsolta 
Dudáša vedených  veľké množstvo exekučných konaní 
a pravdepodobnosť, že by pohľadávka bola čo i len čiastočne 
uhradená, je nulová. 

b) schválilo odpis pohľadávky podľa vyššie uvedených skutočností v  
celkovej  sume  72.980,67 €. 

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Domova seniorov 
Ambrózia Idősek Otthona a

a) konštatovalo, že ide o nevymožiteľné pohľadávky. Túto skutočnosť 
preukazuje uzavreté dedičské konanie bez majetku. 

b) schválilo odpis pohľadávok za roky 2012–2016 podľa priloženého 
zoznamu v celkovej  sume  7.500,17 €. 

Zoznam pohľadávok za roky 2012-2016 v celkovej sume              7.500,17 €. 

Meno
Dátum 
úmrtia

Číslo uznesenia 
o dedičskom 
konaní

Dátum 
nadobudnutia 
právoplatnosti 
uznesenia

Výška 
pohľadávky

Ladislav Schmidt 18.04.2014 11D/54/2014 25.09.2014 1.818,87 €
Apolónia 
Lelkesová 02.02.2015 6D/132015 12.05.2015 4.213,20 €
Žofia Bertóková 19.08.2016 9D/110/2016 07.07.2018 1.468,10 €

Spolu 7.500,17 €



Prehľad pohľadávok na odpis podľa doby ich vzniku:

2012 2013 2014 2015 2016 Spolu  €

Ladislav Schmidt 509,07 988,88 320,92 - - 1.818,87
Apolónia 
Lelkesová 1.054,80 1.519,57 1.528,75 110,08 - 4.213,20

Žofia Bertóková 130,93 245,93 338,18 369,64 383,42 1.468,10

Spolu 7.500,17

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcov mesta Šamorín do orgánov spoločnosti 
MPBH Šamorín s.r.o. a schválilo 
 

a) odvolanie doterajších členov dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o. 
  v zložení : 

       1. Ladislav Czafík 
       2. Ing. Edit Bauer 
       3. Ing. Tibor Duducz  
       4. Csaba Orosz
       5. Ing. Erika Šoltésová 

          
      b) menovanie nových členov dozornej rady spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o.   

v zložení :        
        1. PaedDr. Gábor Veres 
        2. Ing. Edit Bauer 
        3. Ladislav Czafík 
        4. Ing. Tibor Duducz
        5. Angela Jágerová 

      c)  menovanie PaedDr. Gábora Veresa za predsedu  dozornej rady  spoločnosti 
           MPBH Šamorín s.r.o.  

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovalo Návrh na schválenie zástupcov mesta Šamorín do orgánov spoločnosti 
AREA Šamorín s.r.o. a schválilo 

a) odvolanie doterajších členov  dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín 
s.r.o. v zložení:

         1. Mgr. Márton Domsitz
         2. Ľudovít Ürge
         3. János Méry
         4. MUDr. Renáta Varga

          
b) menovanie nových členov  dozornej rady spoločnosti AREA Šamorín s.r.o.  

v zložení:



            1. Mgr. Márton Domsitz 
            2. Ľudovít Ürge
            3. János Méry
            4. MUDr. Renáta Varga
            5. Mgr. Henrieta Balheimová   

c) menovanie Mgr. Mártona Domsitza za predsedu dozornej rady  spoločnosti 
AREA Šamorín s. r. o.  

XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
                 
a) vzalo na vedomie výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR  

za rok 2018, na  základe čoho

b) u r č u j e  plat primátorovi mesta Šamorín s účinnosťou od 01.01.2019 
v súlade s  § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 a  2 zákona NR SR  č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zmien a doplnkov a  vo výške  3.986,- €  na 
základe nasledovného vzorca:

1.013,- € x 2,81 = 2.846,53 € (základný plat), zvýšený podľa § 4 ods. 2  
citovaného zákona a na základe rozhodnutia MsZ o 40 %, t. j.  
o 1.138,61 €, spolu plat primátora činí 2.846,53 + 1.138,61 = 3.985,14 €,   
zaokrúhlene 3.986,- €.

Ing. Ervin Sármány  Csaba  Orosz
 prednosta  úradu primátor mesta

O v e r o v a t e l i a : Henrieta Balheim           ...................................

Tibor Duducz                 ...................................



Zapísala návrhová komisia v zložení:
Tomáš Jávorka 
Peter Varju
Jozef Nagy                            ..................................


