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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu pri MsZ 

v Šamoríne dňa 15.01.2020 

 

Prítomní: Mgr. Henrieta Balheimová, Ing. Tibor Duducz, Roland Kovács, Ing. Renáta Vadoczová, 

Mgr. Pirk Ilona, JUDr. Miroslava Hargašová 

 

Program:  

1) návrh na zmenu VZN č. 3/2010 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 

2) návrh na nomináciu nového člena komisie 

3) návrh na úpravu trvalého parkovania na Hlavnej ulici v Šamoríne 

4) návrh na organizovanie farmárskych trhov na Hlavnom námestí v Šamoríne 

5) informácie k rozpočtu a renovácii autobusových prístreškov v Šamoríne 

6) Rôzne                                                                              
                    

K bodu 1)  

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu mestských plagátových zariadení a aj z dôvodu, že niektoré 

plagátové miesta už boli zrušené resp. neumožňujú umiestnenie volebných plagátov, členovia 

komisie navrhli ponechať na volebné účely  len prenosné reklamné zariadenia a  navrhli nasledovné 

miesta kde by mali byť umiestnené prenosné plagátové zariadenia : Hlavná ulica, Knižnica, 

Poliklinika, Dom služieb, MsKS, Gymnázium, Mliečno, Čilistov.  

Členovia komisie navrhli vypracovať návrh VZN, ktorým sa nanovo určia miesta na vylepovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane. Účinnosť VZN navrhujú až po skončení tohtoročných 

volieb do NRSR, t.j. od. 1.3.2020. Potom budú odstránené aj plagátové zariadenia (valce) a tiež sa 

premiestnia všetky plagátové zariadenia, ktoré sú pri Dome služieb, resp.  sa vyčistia aj ostatné 

miesta, ktoré majú byť ponechané bez reklamných zariadení tak, aby sa znížil „reklamný smog“ v 

meste. 

 

K bodu 2) 

Z dôvodu, že člen komisie Ing. Ildikó Rusňáková odstúpila z funkcie člena komisie, prítomní 

členovia komisie nominovali nasledovnú osobu: Ing. Monika Longhino,  ktorú navrhnú MsZ v 

Šamoríne aby ju zvolili na najbližšom zasadnutí namiesto Ing. Rusnákovej do komisie. 

 

k bodu 3) 

Členovia komisie boli informovaní o stave vyhradených parkovacích miest na Hlavnej ulici, kde 

bolo pred rokmi vyznačených 29 parkovacích miest, z ktorých už dlhodobejšie nie je využívaná ani 

polovica. Minulý rok bolo na základe žiadostí občanov a podnikateľov vydaných 13 miest na trvalé 

parkovanie. V tomto roku bolo na MsÚ zatiaľ zaevidovaných 7 žiadostí o užívanie trvalého 

parkovacieho miesta na Hlavnej ulici, ostatní  o trvalé parkovanie nepožiadali resp. oznámili že 

nemajú už záujem. 

Komisia po prehodnotení celkovej situácie navrhuje zrušenie trvalých parkovacích miest na Hlavnej 

ulici, resp. trvalé parkoviská ponechať len od vjazdu z Veternej ulice až po malý 

kruhový objazd pri VÚB a úsek od malého kruhového objazdu až po budovu pošty resp. budovu 
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MsÚ ponechať ako pešiu zónu s možnosťou osadenia lavičiek alebo kvetináčov do času kým nebude 

komplexne obnovená Hlavná ulica vrátane Hlavného námestia. 

Členovia komisie sa vyjadrili, že podporujú rozšírenie pešej zóny v strede mesta. 

 

 

K bodu 4)  

Členovia podporujú realizáciu farmárskych trhov v meste avšak treba preveriť v akom rozsahu 

dostanú príležitosť miestni roľníci a podnikatelia resp. aký bude rozdiel medzi predajom na 

mestskom trhovisku, ktoré máme k dispozícii, ďalej aký je predpokladaný záujem zo strany 

predajcov a pod.  

 

K bodu 5)  

Členovia komisie boli informovaní o nevyhovujúcom stave autobusových prístreškov a potrebe ich 

renovácie. Realizácia závisí od schválenia rozpočtu mesta, či sa v ňom nájdu prostriedky na obnovu 

a modernizáciu prístreškov, resp. bude potrebné zvoliť inú možnosť ako tieto prístrešky vybudovať.  

 

K bodu 6) 

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. 

 

         

        Mgr. Henrieta Balheimová 

         predsedníčka 

Zapísala: JUDr. Hargašová 


