
Zápisnica č. 11
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  12.12.2019

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. Kvôli chorobe sa 
ospravedlnili 2 poslanci: MUDr. Varga Renáta a Zoltán Faragó a poslanec Ürge bude 
kvôli pracovným záležitostiam meškať.

Primátor mesta skonštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 16, preto 
mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová.

Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Mgr. Ilona Pirk, Ing. arch. Tomáš 
Jávorka, Ing. Pavel Élesztős, PhD.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 
za –  1   2   3   4   6   7   8   9   10   12   13   14  16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ladislav Czafik, PaedDr. Gábor Veres
2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 
za –  1   2   3   4   6   7   8   9   10  12   13   14   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania
Primátor mesta – požiadal zaradiť 3 materiály do bodu Rôzne:

- Návrh na schválenie projektu s názvom „Podpora rozvoja sociálnych služieb 
pre Domov seniorov Ambrózia“  vrátane jeho spolufinancovania“.

- Návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
- Príkaz primátora č. 7/2019, na vykonanie IV. zmeny rozpočtu



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

2. Vyhodnotenie fotosúťaže „Najkrajší strom 
Šamorína“

Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov naše mesto, vedenie spoločnosti 
Area a mesačník Šamorín a okolie vyhlásili fotografickú súťaž Najkrajší strom 
Šamorína. Súťažiaci mali k zaslaným fotografiám priložiť aj krátky opis 
nominovaného stromu. Do konca októbra prišlo do redakcie mestského mesačníka 
dvadsaťštyri súťažných od diel pätnástich autorov. Členovia poroty boli Ing. Martina 
Sebestyén, Viktória Medík a Ing. Arnold Kocsis. Vyhodnotenie fotografií sa konalo  
21.11.2019 v zasadačke MsÚ. 
Výhercovia:

1. miesto – Alexandra Cighardová: Dub letný
2. miesto – Viktor Halan: Dub letný
3. miesto – Valéria Szomolai: Lipa veľkolistá

Na návrh vedúceho oddelenia životného prostredia Arnolda Kocsisa získali knižné 
odmeny všetci súťažiaci do osemnásť rokov, menovite Ádám Koleszár, Egon Móricz, 
Sándor Vörös, Emese Vörös, Zoltán Érsek a Boglárka Kovács.
Osobitnú cenu získal Andrej Sebeny.
Primátor mesta srdečne zablahoželal súťažiacim. 

                   
                                                                                                            

3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 7/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mgr. Márton Domsitz – uviedol predložený materiál.
Zákon č. 329/2018 Z.z. ako aj Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z. ktorými sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov predpovedal zvýšenie 
týchto nákladov pre obce a mestá. Návrh VZN obsahuje 30 %-e zvýšenie poplatku 
za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady z dôvodu zvýšenia nákladov 
mesta za tieto služby: zber a preprava komunálneho odpadu a jeho následné 
uloženie na skládku. 
Novelizáciou zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady došlo k zmenám a bolo treba upresniť 



podmienky odpustenia, zníženia a vrátenia tohto poplatku. Aj tieto zmeny boli 
zapracované do návrhu VZN.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Poslanec Ürge Ľudovít prišiel do miestnosti, ale nehlasoval.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za návrh VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné 

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

4. Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2019 
o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta 
Šamorín

Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Účelom navrhovaného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká vyplývajúce 
z prevádzkovania hazardných hier a vytvoriť podmienky na ochranu verejného 
poriadku. Podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je v kompetencii mesta pristúpiť k čiastočnému obmedzeniu 
hazardných hier prostredníctvom prijatia VZN podľa § 79 ods. 6 v nadväznosti na § 
15 ods. 5 a ods. 16 zákona o hazardných hrách, a to uplatnením podmienok, že 
herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od zákonom 
stanovených zariadení (školy, školské zariadenia, a pod.), resp. od inej herne. 
Prevádzkovateľom, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN 
sa toto VZN nevzťahuje do skončenia platnosti ich licencií (platnosť licencií je 2 resp. 
5 rokov. ) V nasledujúcom období by sa príjmy z hazardných hier výrazne znížiť 
nemali, bude to závisieť od dátumu skončenia platnosti licencií, ako aj prispôsobení 
sa prevádzkovateľov hazardných hier na nové podmienky stanovené zákonom.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2019          

               o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín

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



5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 9/2019 ktorým sa mení VZN č. 3/2015 
o zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Šamorín, v znení VZN č. 
11/2017

Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Z dôvodu nevyhovujúceho stavu a umiestnenia mestských plagátových zariadení bol 
vypracovaný návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Šamorín, v znení VZN č. 11/2017, ktorým sa zmení 
príloha č. 2 - Úhrada za užívanie plagátových zariadení vo vlastníctve mesta 
Šamorín. Z prílohy č. 2 boli vypustené konkrétne miesta v Šamoríne, na ktorých sú 
teraz umiestnené plagátové zariadenia, ktoré budú odstránené. Z dôvodu osadenia 
nových plagátových zariadení a zosúladenia výšky úhrady za užívanie plagátovej 
plochy, v závislosti od rozmerov plagátovanej plochy, ktorú plagáty zaberú, sa úhrada 
za užívanie plagátovej plochy zvyšuje priamo úmerne podľa veľkosti užívanej plochy 
(od veľkosti formátu A4). Plagáty charitatívneho, osvetového, verejnoprospešného 
a nekomerčného charakteru sa aj naďalej budú vylepovať zdarma.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 

9/2019 ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín, 
v znení VZN č. 11/2017

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

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 10/2019 o miestnych daniach

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Návrh VZN bol vypracovaný  na základe nových zákonov NR SR, ktoré ukladajú 
samosprávam  bez finančného krytia ďalšie povinnosti , ktoré si vyžadujú nemalé 
finančné prostriedky, ktoré by mesto Šamorín z doterajších príjmov nevykrylo. Na 
základe tejto skutočnosti do predloženého návrhu VZN sú zapracované nové – 
zvýšené sadzby miestnych daní. Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle mesta 
a na úradnej tabuli mesta od 26. 11. 2019, ku ktorým obyvatelia mesta mohli zaslať 



pripomienky do 06. 12. 2019.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 

č. 10/2019 o miestnych daniach
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   6   7   8   9   10  11   12   13   14   16   17   18  
proti – 0
zdržal sa – 19

7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 11/2019 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území mesta Šamorín

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Návrh VZN bol vypracovaný  na základe nových zákonov NR SR, ktoré ukladajú 
samosprávam  bez finančného krytia ďalšie povinnosti , ktoré si vyžadujú nemalé 
finančné prostriedky, ktoré by mesto Šamorín z doterajších príjmov nevykrylo. Na 
základe tejto skutočnosti do predloženého návrhu VZN sú zapracované nové – 
zvýšené sadzby miestnych poplatkov za rozvoj. Návrh VZN bol zverejnený na 
webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta od 26.11.2019, ku ktorým obyvatelia 
mesta mohli zaslať pripomienky do 06.12.2019.
Poslanec Tóth mal návrh, aby sa sadzba poplatku za rozvoj na území mesta 

Šamorín pre priemyselné objekty znížil z pôvodných 20,-€ na 15,-€/m2.

K tomuto návrhu nemal nikto pripomienku.
8. hlasovanie – za Návrh o znížení poplatku za rozvoj na území mesta 

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

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
9. hlasovanie – za Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 

č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území 
mesta Šamorín

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



8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 
12/2019, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 544/2010 
o dotáciách, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Mesto Šamorín ustanovuje príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach všeobecne záväzným nariadením, ktoré upravuje výšku 
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom detí a žiakov 
v školách a školských zariadeniach a za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Nové VZN upresní 
povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa  v prípade záujmu o poskytovanie 
stravovania v školskej jedálni, ako napr. písomne prihlásiť dieťa na stravu, uhrádzať 
náklady na stravovanie podľa jednotlivých kategórií, uhradiť zálohu (kauciu) vo výške 
20,00 € (slovom: dvadsať eur). Záloha má slúžiť na refundáciu nákladov v prípade 
neodhlásenej stravy.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.12/2019 

ktorým sa určujú príspevky na č iastočnú úhradu 
n á k l a d o v v  š k o l á c h a  š k o l s k ý c h z a r i a d e n i a c h 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

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



9. Návrh na schválenie:
a) zrušenia uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky 
čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 07.11.2019
b) uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného 
bremena na prekládku plynárenského 
zariadenia – Cintorínska ul. k.ú. Šamorín (SPP 
– distribúcia, a.s.)

Tomáš Jávorka – 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  prekládku 
plynárenského zariadenia (STL plynovodu) v súlade s PS z dôvodu, že existencia 
tohto zariadenia bráni investorovi preložky v realizácii investičného zámeru.   
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 1.710m2 ako zastavané plochy a nádvoria
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
v súlade s dohodou o preložke plynárenského zariadenia
oprávnenou osobou: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za Návrh na schválenie:

a) zrušenia uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 



10/2019/X. zo dňa 07.11.2019
b) uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na 
prekládku plynárenského zariadenia – Cintorínska ul. 
k.ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)

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

10. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy 
o zriadení vecného bremena na prekládku 
plynárenského zriadenia – ul. Márie k.ú. 
Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)

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.
Mesto Šamorín ako stavebník stavby „Rekonštrukcia križovatky Čilistovská – ul. 
Márie“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1449//1, 1449/5, 1466, 1475/1, 1499, 
1666/1, 1666/18, 1898“ v súlade s platným projektom stavby žiada o uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté stavbou  prekládku 
plynárenského zariadenia (STL plynovodu)  z dôvodu, že existencia tohto zariadenia 
bráni investorovi stavby v realizácii investičného zámeru.   
     Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 
mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to:
pozemky registra “C“ vedené na LV č. 870
parc. č. 1449/1, 1449/5, 1466, 1475/1, 1499, 1666/1, 1666/18
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
v súlade s dohodou o preložke plynárenského zariadenia
oprávnenou osobou: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava



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

vecného bremena na prekládku plynárenského 
zriadenia – ul. Márie k.ú. Šamorín (SPP – distribúcia, 
a.s.)

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

11. Návrh na schválenie uzatvorenia
a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena
b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na 

stavbu „DS Šamorín, Kasárenská NNK“
 
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.
Enaco, s.r.o. so sídlom Na Čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra ako dodávateľ 
projektu na základe poverenia investora stavby DS-Šamorín, Kasárenská NNK“ 
požiadala o povolenie na zriadenie vecného bremena na stavbou dotknutom 
pozemku registra „C“ parc. č. 20/1 v katastrálnom území Šamorín vedenom vo 
výlučnom vlastníctve mesta Šamorín, z dôvodu vybudovania elektroenergetickej 
stavby a zariadenia, podzemného káblového vedenia NN vrátane zariadení 
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku
     Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia podľa 
požiadavky investora:
- „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutom 

pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území 
Šamorín, a to:

pozemku registra “C“  vedenom na LV č. 870

- parc. č.   20/1  o výmere   773m2 ako zastavané plochy a nádvoria
a po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej 



stavby
- „Zmluvu o zriadení vecného bremena“ na stavbou dotknutom pozemku medzi 

povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia

a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena
b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „DS      
Šamorín, Kasárenská NNK“

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

12. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Na základe ustanovenia § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá  raz za šesť 
mesiacov  návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie obecnému, resp. 
mestskému  zastupiteľstvu.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Šamorín na I. polrok 2020  je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania 
s finančnými prostriedkami mesta.

Poslanec Tóth mal návrh, aby do 28.02.2020 bola vypracovaná ročná správa 
hlavného kontrolóra za rok 2019, a bola zhotovená SWOT analýza.

14. hlasovanie – za doplnenie návrhu poslanca Tótha

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

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   6   7   8   9   10  11   12   13   14  16   17   18   19



proti – 0
zdržal sa – 0

13. Návrh na schválenie harmonogramu termínov 
riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020

Primátor Csaba Orosz – uviedol materiál.
Termíny riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020

I. zasadnu)e	MsZ 06.02.2020	–	štvrtok
II. zasadnu)e	MsZ 02.04.2020	–	štvrtok
III. 	zasadnu)e	MsZ 25.06.2020	–	štvrtok
IV. 	zasadnu)e	MsZ 17.09.2020	–	štvrtok
V. 	zasadnu)e	MsZ 05.11.2020	–	štvrtok
VI. 	zasadnu)e	MsZ 10.12.2020	-	štvrtok

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za Návrh na schválenie harmonogramu termínov 

riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020 

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

14. Interpelácie poslancov
Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov.

15. Rôzne

15.1 Návrh na schválenie projektu s názvom „Podpora 
rozvoja sociálnych služieb pre Domov seniorov 
Ambrózia“ vrátane jeho spolufinancovania

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny SR vyhlásilo výzvu na poskytnutie dotácie 
na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb 
môže v súlade s § 3 zákona o dotáciách požiadať mesto v termíne do 31.12.2019 vo 
výške 90 % z celkových oprávnených nákladov.
Našim cieľom je vytvoriť maximálne vyhovujúce podmienky pre  poskytovanie 
kvalitnej sociálnej služby. V záujme naplnenia tohto cieľa plánujeme vymeniť 17 



kusov starších  nepolohovateľných postelí za elektricky polohovateľné postele s 
matracmi,  hrazdou a hrazdičkou, rozšíriť vybavenie izieb o jedálenské stolíky a o 
kreslá Softkomfort. V záujme komfortnejšieho, ľahšieho spôsobu vykonávania 
osobnej hygieny pre imobilných a čiastočne imobilných klientov plánujeme aj nákup 
hygienickej (hydraulickej) zdvíhacej stoličky.  Cieľom nášho zariadenia je  zlepšiť 
životné podmienky prijímateľov sociálnej služby, maximalizovať ich bezpečnosť, 
zvýšiť ich nezávislosť a poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú (opatrovateľskú) službu, 
na profesionálnej úrovni. Polohovateľné postele by vo veľkej miere prispeli k 
zvýšeniu komfortu imobilných, ťažko sa pohybujúcich klientov a uľahčili by aj prácu 
ošetrujúcich personálu. Polohovateľné kreslá s kolieskami Softkomfort výrazne 
uľahčuje život  osobám so zníženou pohyblivosťou. Sú výborným pomocníkom pri 
poskytovaní starostlivosti imobilným resp. čiastočne imobilným klientom a sú 
mimoriadne vhodné aj pre klientov s Alzheimerovou chorobou, ktorým poskytuje pocit 
istoty a bezpečia. Jedálne stolíky sú  výbornými pomocníkmi pri podávaní jedál alebo 
vykonávaní aktivít klientov  na polohovacích a výškovo nastaviteľných lôžkach. 
Výmenou starých, nepohodlných stoličiek na nové, vyhovujúce potrebám seniorov 
chceme ešte viac zútulniť životný priestor našich klientov. Nákup novej práčky a 
umývačky riadu by mal prispieť k zabezpečeniu plynulej prevádzky v kuchyni a 
práčovni.
Celkové výdavky na materiálno technické zabezpečenie v rámci projektu, v zmysle 
cenových ponúk je vo výške 49 056,80 Eur, z toho požadovaná suma z dotácie je vo 
výške 44 140,00 eur a vlastné finančné prostriedky vo výške 4 916,80 eur. 

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za Návrh na schválenie projektu s názvom „Podpora rozvoja 

sociálnych služieb pre Domov seniorov Ambrózia“ vrátane 
jeho spolufinancovania

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

15.2  Návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej 
výpomoci pre mesto Prešov

Jozef Nagy – uviedol predložený materiál.

Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci nad 1.000,00 € v zmysle Čl. 6 ods. 4 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom je 
v kompetencií mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2 zákona 



č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 1 ods. 2 písm. c) a Čl. 5 ods. 1 písm. b 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom má 
právo poskytnúť nenávratnú finančnú výpomoc z vlastného podnetu mesta inej obci, 
ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo 
inej podobnej udalosti na ich území.

Poslanec Tóth navrhol, aby sa financie na tohtoročný ohňostroj posunuli tiež 
pre mesto Prešov. Vedúci finančného oddelenia však poznamenal, že v prípade 
odstúpenia od zmluvy musí mesto zaplatiť zmluvnú pokutu 60% z celkovej ceny. 
Poslanec Tóth preto tento návrh stiahol. 

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za Návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci 

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

Poslanec Duducz opustil miestnosť

15.3  Príkaz primátora – IV. zmena rozpočtu
Primátor mesta - podal informáciu o vykonanej IV. zmene rozpočtu mesta 

na rok 2019 v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2019
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
prítomných – 16
za – 1   2   3   4   6   7   8   9   10  11   12   13   14   16   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

16. Záver
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, 

primátora mesta poďakoval prítomným za účasť, zaželal prítomným pokojné prežitie 
vianočných sviatkov, dobré zdravie do nového roku a ukončil rokovanie.



Zapísala: Iveta Virághová primátor mesta 


