
Zápisnica č. 10
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  07.11.2019
 
 
 
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. Ospravedlnil poslankyňu Ilonu Pirk,
ktorá z pracovných dôvodov meškala a taktiež ospravedlnil poslanca Ladislava Czafika, ktorý
nebol prítomný. Konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 17, neskôr 18 a preto je
mestské zastupiteľstvo uznášania schopné.

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová
 
Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová
 
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: János Méry, Tibor Duducz, Renáta Varga
 
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za –  1  3   4   5   6   7   8   9   11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Balheimová Henrieta, Imrich Tóth,  Peter

Varju
 
2. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie
prítomných – 17
za – 1 3   4   5   6   7   8   9  11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Nagy, Tomáš Jávorka
3. hlasovanie – za zloženie overovateľov
prítomných – 17
za – 1  3   4   5   6   7   8   9  11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta – požiadal zaradiť materiály:
-          Návrh na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy MsZ
-          Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Šamorín za rok 2018
-          Návrh na schválenie Partnerskej dohody projektu „E-VELO“
 
 



4. hlasovanie – za program a doplnenie programu rokovania do bodu „Rôzne“
prítomných – 17                                         
za – 1   3   4   5   6   7   8   9  11 12  13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
 
 
 

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2019
 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Materiál je 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 a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2019
prítomných – 17
za – 1  3   4   5   6   7   8 9 11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
Dostavila sa poslankyňa Ilona Pirk.
 
 
 
 

3. Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019
 

Ing. Tóth Imrich – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu,

ktoré vyplývajú zo skutočnosti, ktoré nastali od schválenia II. zmeny rozpočtu na rok 2019 a na
vykrytie kapitálových výdavkov neplánovaných v II. zmene rozpočtu.

 
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8 9   11   12   13  14   15   16   17   18 19
proti – 0
zdržal sa – 0

4.              Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského
zastupiteľstva v Šamoríne č. 2/2019/V zo dňa
14.02.2019, č. 4/2019/V a č. 4/2019/VI zo dňa
11.04.2019
 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
Na základe výsledkov plnenia rozpočtu k 30.09.2019 a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4

písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a



zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je aktuálne uvoľnenie, resp. použitie 5 %-nej rezervy bežných výdavkov
rozpočtu mesta na zabezpečenie základných úloh a plynulého chodu mesta, ktorá bola
vytvorená na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov.

 
Otázky a návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za schválenie zmeny uznesení MsZ v Šamoríne č. 2/2019/V zo dňa

14.02.2019, č. 4/2019/V a č. 4/2019/VI zo dňa 11.04.2019
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  9  11   12   13   14   15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
5.               Návrh na investičné akcie mesta hradené z

úveru schváleného v rámci rozpočtu Mesta Šamorín
za rok 2019 s uznesením MZ č. 2/2019/V
 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
Viacročný programový rozpočet mesta na roky 2019-2021 bol schválený na plenárnom

zasadnutí MsZ dňa 14.02.2019 uzn. č.2/2019/V 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 300.000,– €.
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 Mesta Šamorín sú nasledovné výsledky:
Celková výška úverového zaťaženia                     k  31. 12. 2018

Celková suma dlhu k 31. 12. 2018: 646 157,96 €

Suma ročných splátok (úroky + istina): 160 939,00 €
Objem skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka:
Objem znížených skutočných bežných príjmov
predch. roka: 

12 437 063,30 €
9 088 617,09€

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných
príjmov predchádzajúceho
roka:                                         max. 60 %

5,20%

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

1,77%

 
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:
-          Výstavba Zariadenie pre seniorov I. etapa                                                        300.000,00€
-          Rekonštrukcia kom., chodníka a VO – Gazdovský rad I. etapa              190.000,00€
-          Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov                                          135.000,00€
-          Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia                                            25.000,00€



 
V záujme získavania najvýhodnejších podmienok úveru MsÚ požiadal osem bánk na území SR
o vypracovanie indikatívnej ponuky poskytnutia úveru. Z oslovených subjektov poskytol ponuku
8 bánk. Po dôkladnom zvážení obdŕžaných ponúk bola pre mesto najvýhodnejšia ponuka
v rámci všetkých podmienok indikatívna ponuka Slovenskej sporiteľne na dobu 5 rokov s fixnou
úrokovou sadzbou 0,19%.

Poslanec Kovács položil otázku, prečo na 5 rokov sa žiadal úver a nie na dlhšiu dobu.
Hlavný kontrolór odpovedal – nakoľko nám banka vedela dať takúto fixáciu iba na 5 rokov.

Takto Mesto nebude mať problém splatiť túto pôžičku do 5 rokov. V žiadnom prípade sme
nechceli ísť do rizika pri navýšení úrokovej sadzby.
             

Ďalšie otázky a pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v

rámci rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2019 s uznesením MZ č.
2/2019/V

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

 
 

6.               Návrh VZN Mesta  Šamorín č. 6/2019, ktorým sa mení
VZN Mesta  Šamorín č. 5/2017,  ktorým sa určuje školský
obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Šamorín

 
PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál

Obec Blatná na Ostrove dňa 16.09.2019 písomne  oznámila Mestu Šamorín vystúpenie obce zo
spoločného školského obvodu Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola, Rybárska 1093, Šamorín – Somorja.  Túto zmenu je potrebné upraviť
aj  všeobecne záväzným nariadením, ktorým  táto obec už nebude súčasťou spoločného
školského obvodu  Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin
Mátyás Alapiskola. Na základe už uvedeného Vám predkladáme návrh VZN č. 6/2019 ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Šamorín č. 5/2017, ktorým sa určuje školský
obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín podľa predloženého návrhu

 
Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – Návrh VZN Mesta  Šamorín č. 6/2019, ktorým sa mení VZN Mesta 

Šamorín č. 5/2017,  ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na
plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

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

 
 
7.              Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín

k zaraďovaniu Cirkevnej materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským - Óvoda do siete škôl a školských



zariadení na území mesta
 

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v súlade §16, ods. (1), písmeno l)  zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na základe ktorého mesto dáva súhlas na základe žiadosti k zaradeniu do siete škôl
a školských zariadení pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. (2), písm.  e) (právnická alebo fyzická
osoba), ak ide o materské školy. Dňa 10. októbra 2019 požiadala Mesto Šamorín Reformovaná
Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín o súhlas
na zaradenie Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda do siete
škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: Poľovnícka 1029/5, Šamorín.
Zriaďovateľom cirkevnej materskej školy je Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku,
Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín.  Na základe už uvedeného odporúčame
predmetnej žiadosti vyhovieť.

 
Otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu Cirkevnej

materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda do siete
škôl a školských zariadení na území mesta

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

 
 

8.              Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku
mesta v k.ú. Mliečno – Alois Novotný

 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Alois Novotný a manž. bytom Mestský majer 2, 931 01 Šamorín ako vlastníci pozemkov

registra „C“ parc. č. 252/1 a 252/2 v katastrálnom území Mliečno podaním zo dňa 19.06.2019
požiadali o odkúpenie časti susedného pozemku časti parc. č. 244/1 o celkovej výmere 2684m2
ako ostatná plocha, ktorý je pričlenený do oploteného areálu nehnuteľností vo vlastníctve
žiadateľa.  Odkúpenie v situácii vyznačenej časti pozemku vo vlastníctve mesta žiada pre účely
 doriešenia vlastníckych vzťahov k dlhodobo užívanému pozemku.

Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok toho času je
pre mesto prebytočný a je využiteľný a dlhodobo využívaný na žiadaný účel. Na základe
preskúmania podania dôvodom na uskutočnenie odpredaja pri zohľadnení polohy, výmery resp.
spôsobu využitia je schválenie predmetného prevodu 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 a
v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015.

Zámer na prevod nehnuteľnosti bol schválený uznesením MsZ v Šamoríne dňa
19.09.2019 v zmysle Zbierky čiastky č. 8/2019/XVIII.             

Poslanec Kovács položil otázku, prečo bola znížená nákupná cena pozemku?
Poslanec Tóth odpovedal- nakoľko sme aj v minulosti predávali takéto pozemky za takúto

cenu, nebolo by férové teraz navýšiť cenu.
Poslanec Nagy dodal, že ide o veľmi malú plochu v záhradkárskej oblasti, kde už všetci

majú odkúpené tieto časti pozemku a cena bola pre všetkých rovnaká.
 
Ďalšie otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta



v k.ú. Mliečno – Alois Novotný
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  9  11   12   13   14   15   16   17   18
proti – 19
zdržal sa – 0

 
 
 
 
 

9. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení
vecného bremena na prekládku plynárenského
zariadenia – JUDr. R. Durdík

 
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.
                                JUDr. Rudolf Durdík bytom Pomlejská 25, 931 01 Šamorín ako stavebník

stavby „Polyfunkčný dom v Šamoríne na Cintorínskej ul.“ na pozemkoch registra „C“ parc. č.
2085, 2086, 2087, 2088/1, 2089/1, 1200, 2101 a 2102“ v súlade so stavebným povolením č.
4655/2009-004/SOcÚ v znení rozhodnutia vo veci zmeny stavby č. k. 509/2016-002/SOcÚ
podaním zo dňa 23.10.2019, žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemok dotknutý stavbou  prekládky plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súlade
s PS.  

     Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta
Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to:
pozemok registra “C“ vedený na LV č. 870

-          parc. č.   2099/1  o celkovej výmere  1710m2 ako zastavané plochy a nádvoria
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
oprávnenou osobou    – JUDr. Rudolf Durdík, bytom Pomlejská 25, 931 01 Šamorín

Poslanec Kovács mal otázku, či nie je nevýhodné dať vecné bremeno na celú parcelu
a nie len časť.

Poslanec Faragó odpovedal – trasovanie prekládky je striktne určené v projektovej
dokumentácii. Dôjde k obmedzeniu dopravy, ale bude zriadená provizorná cesta na pozemku
žiadateľa na dobu kým sa neukončí prekládka plynárenského zariadenia.

Toto stavebné povolenie bolo vydané ešte v období keď bol primátorom pán Károly
Domsitz.

Poslanec Jávorka – na stavebnej komisii sme sa venovali tejto tematike a skonštatovali
sme, že niektoré riešenia je potrebné zmeniť. Na zmenách sme sa dohodli na osobnom
stretnutí s JUDr. R. Durdíkom.

Poslanec Méry prečítal svoje stanovisko v maďarskom jazyku. Požiadal o priloženie
k zápisnici.

 
Ďalšie otázky a návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na

prekládku plynárenského zariadenia – JUDr. R. Durdík
prítomných – 18
za – 1   2   3   5   6   8   9  11   12   13   14   15   16   17   18



proti – 7, 19
zdržal sa – 4
 
 
 
10. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného   kontrolóra

mesta za rok 2018
 

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Správa je vypracovaná a predkladaná  na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta

Šamorín  v zmysle  ust. § 18f písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení v súlade s Plánom  kontroly hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2018.

Poslanec Tóth – chcel by som požiadať hlavného kontrolóra, aby Ročné správy
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta vykonal vždy prvý štvrťrok v roku za
predchádzajúci účtovný rok, a žiadam, aby sa to zapísalo do zápisnice.

Hlavný kontrolór prisľúbil, že do konca februára odovzdá Ročnú správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta.

Poslanec Élesztős mal návrh, ktorý sa zapracoval do návrhu uznesení.
 
Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za doplnenie návrhu od p. Élesztősa k ročnej správe o kontrolnej

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

 
14. hlasovanie – za odsúhlasenie návrhu Ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného  

kontrolóra mesta za rok 2018
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  11   12   13   14   15  16  17  18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

 
 
 

11.    Interpelácie poslancov
             
12.    Podnety občanov

    Pán Pogány – neuvažuje sa o nových pomenovaniach ulíc v stavebnej oblasti
Labyrint. Tieto názvy sú ťažko vysloviteľné, zapamätateľné a my čo tam budeme bývať
budeme musieť hláskovať nielen svoje mená, ale aj ulicu kde bývame. Majitelia pozemkov aj
z okolitých ulíc sme podali petíciu na MsÚ s nesúhlasom na pomenovania ulíc, ale nič sa
neudialo.

Nakoľko v Labyrinte budú zelené ostrovčeky, nebolo by lepšie postaviť pomník pre
osoby s tými menami?

Chcel by som vedieť či má Mesto ešte nejaké iné plány s premenovaním týchto ulíc.
Primátor – po prijatí týchto názvov, boli ohlasy s nesúhlasom, ale komisia kultúry sa

rozhodla takto, treba to akceptovať. Momentálne je už memorandum pred voľbami a nie je
možné zadávať do systému nové názvy ulíc.

Poslanec Varju – tieto názvy sa odsúhlasili a už sa meniť nedajú.



 
13.    Rôzne
 
13.1              Návrh na vymenovanie nového člena komisie

školstva a výchovy MsZ
 

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál
Na základe tej skutočnosti, že sa  RNDr. Gabriella Bugár, písomne vzdala členstva

komisie školstva a výchovy MsZ,  navrhujeme doplniť komisiu o nového člena, a to pánom
Mgr. Péterom Mészárosom, ktorý je odborníkom na úseku školstva a výchovy.

Prednosta úradu rozdal hlasovacie lístky poslancom. Po hlasovaní sa pozbierali
a mandátová komisia spočítala hlasy. Po krátkej prestávke poslanec Varju oznámil výsledok
tajného hlasovania, kde 17 poslancov hlasovali „ÁNO“ a jeden z poslancov „NIE“.

 
Otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za Návrh na vymenovanie nového člena komisie školstva a výchovy

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

13.2              Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
mesta Šamorín za rok 2018

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál

Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité
dlhšie obdobie alebo za každý mesiac.

Poslanec Kovács – mali by sme porovnať predchádzajúce obdobie a pozerať sa na
valorizáciu predošlých rokov.

Poslanec Tóth – Zákon určuje možnú výšku odmeny pre hlavného kontrolóra.
Predošlé 2 roky dostal takú istú odmenu 30%, a táto odmena sa podľa zákona uvádza
v percentách.
 
Ďalšie otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

16. hlasovanie – za Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta   
Šamorín za rok 2018

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

 
 
 
13.3    Návrh na schválenie Partnerskej dohody projektu „E-

VELO“
 

  Ing. arch. Tomáš Jávorka – uviedol predložený materiál
V rámci programu INTERREG DANUBE REGION má možnosť mesto Šamorín sa zapojiť do



projektu s názvom E-VELO ako strategický partner so samostatným rozpočtom. Projektový
návrh v rámci prvého kola bol schválený, a do druhého kola je potrebný projekt predložiť
s konkrétnym rozpočtom a s konkrétnymi aktivitami, pričom už majú byť predložené aj
vyhlásenia strategických partnerov.

Strategický partneri v rámci projektu sú:
1               Občianske združenie No Gravity - SLOVENSKO
2               Forschung Burgenland              - ÖSTERREICH
3               Energetski institut Hrvoje Požar - HRVATSKA
4               DDTG Duna Fejlesztő és Transznacionális Csoport - MAGYARORSZÁG
5               Kerékpáros Magyarország Szövetség –              MAGYARORSZÁG
6               Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem- MAGYARORSZÁG
7               Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării - ROMANIA
8               Clusterul de Energii Susntenabile din Romania-ROSENC - ROMANIA
9               Univerza v Mariboru - SLOVENIJA
10           Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj - SLOVENIJA
11           Национална Асоциация по Велосипедизъм – ВелоЛоби - BULGARIA
12           Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин - BULGARIA
13           Mobilitätszentrale Burgerland  - ÖSTERREICH

 
              Cieľom projektu eVELO je prispieť k rozvoju Europolu cyklistické trasy prechádzajúce
cez podunajskú oblasť integráciou elektronického bicyklovania do plánovania realizácie
chodníkov.

 
Otázky, pripomienky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za Návrh na schválenie Partnerskej dohody projektu

„E-VELO“
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  11   12   13   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: Iveta Virághová                                                                                      Csaba Orosz
                                                                                                                              primátor mesta

1
 


