
Zápisnica č. 13
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  06.02.2020

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. Primátor mesta 
ospravedlnil pána poslanca Tomáša Jávorku, a poslanec Méry bude kvôli pracovným 
záležitostiam meškať.

Primátor mesta skonštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 17, 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: Henrieta Balheimová, Tibor Duducz 
a Roland Kovács.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za –  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15  16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ürge Ľudovít a Pavel Élesztős
2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 17
za –  1   2   3   4   5   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Renáta Varga, Péter Varju, Imrich 
Tóth.
3. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie
prítomných – 17
za –  1   2   3   4   5   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18   19
proti – 0



zdržal sa – 0
Doplnenie programu rokovania
Primátor mesta – požiadal zaradiť 3 materiály do bodu Rôzne:

- Príkaz primátora č. 8/2019, na vykonanie V. zmeny rozpočtu.

- Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom  území 
Šamorín – Železnice SR, Bratislava.

- Informácia primátora mesta Ponukové konanie na predaj nehnuteľného 
majetku, vyhláseného Železnicou Slovenskej republiky.

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

2. Správa o kontrole uznesení

  Prišiel poslanec Méry. 
Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
Otázky návrhy ani pripomienky neodzneli.
5. hlasovanie – za kontrolu plnenia uznesení
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   7   5   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

                 
                                                                                                            
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020, 2021, 2022

Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu meste Šamorín pred jeho 

schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia  §18 písm. c/ ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

Otázky ani návrhy neodzneli.



Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 

Šamorín 2020, 2021, 2022
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0

4.   Návrh viacročného programového rozpočtu   
mesta na r. 2020 - 2022

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 
Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá viacročný 
programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia. 
Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, z finančných 
vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje krytie 
všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 

2020 - 2022
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18   
proti – 0
zdržal sa – 19

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, 
ktorým sa určujú podrobnosti financovania 
základnej umeleckej školy, materských škôl a  
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 
2020

Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Návrh  už citovaného  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  je 
vypracovaný  na základe ust. § 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.  o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1 a  § 11 
ods. (4) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov,  ktorý určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Pre výpočet dotácie 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na rok 2020 sa použijú predpokladané 
bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a príslušných odvodov, odchodného, 
kapitálových výdavkov a prevádzkové náklady súvisiace s bežnou réžiou bez údržby, 
materiálneho a interiérového vybavenia, kancelárskej a výpočtovej techniky. Cirkevná 
materská škola dostane dotáciu na dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na dieťa 
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za návrh VZN č.1/2020 mesta Šamorín  o financovaní ZUŠ, 

MŠ a škol. zariadenia v zriaďov. pôsobnosti mesta Šamorín, 
súkr. a cirkev. zriaďovateľov na území mesta Šamorín 
v roku 2020

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

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Šamorín č. 2/2020 o určení miest na 
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej 
kampane

Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Z dôvodu zosúladenia VZN s platnými právnymi predpismi (zákon č. 181/2014 Z. z. o 
volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, z dôvodu 
nevyhovujúceho stavu mestských plagátových zariadení a aj z dôvodu, že niektoré 
plagátové zariadenia boli zrušené resp. neumožňujú umiestnenie volebných 
plagátov, bol vypracovaný návrh VZN, v ktorom sa navrhuje ponechať na volebné 
účely len prenosné reklamné zariadenia a určujú sa podmienky a miesta na 
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane. Účinnosť VZN sa navrhuje 
až po skončení tohtoročných volieb do NRSR, t. j. od. 1.3.2020.  

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – Návrh VZN mesta Šamorín č. 2/2020 o určení miest na 

vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane



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

7. Návrh na schválenie prevodu nájomného práva 
k nehnuteľnosti na Kláštornej ulici  - Marta 
Sillová

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Michal Sill bytom Letištná 1654/53, 929 01 Dunajská Streda ako dlhodobý nájomca 
nehnuteľnosti a prevádzkovateľ predajne pekárenských výrobkov MINIT SLOVAKIA 
(Fornetti) na Kláštornej ulici v Šamoríne, podaním zo dňa 18.12.2019 požiadal 
o prevod nájomného práva na užívaný pozemok s nasledovným odôvodnením:
Na základe schválenia MsZ Zbierky čiastky č. 23/2009/X. zo dňa 27.08.2009 bola 
uzatvorená „zmluva č. 102-výst/2009 o nájme časti pozemku a následne dodatok č. 1 
zo dňa 22.04.2013 na užívanie časti pozemku o veľkosti plošnej výmery predajného 
stánku na Kláštornej ulici v Šamoríne so žiadateľom – prevádzkovateľom predajne 
na dobu neurčitú. Z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku žiadateľa na základe 
živnostenského listu oprávnenie na podnikanie bolo pridelené manž. žiadateľa – 
Marte Sillovej. 
Na základe uvedenej skutočnosti predkladáme návrh na prevod nájomného práva 

k časti pozemku registra „C“ parc.č. 2594/17 o celkovej výmere 567m2 ako 
zastavaná plocha vedená na LV č. 870 o veľkosti plošnej výmery predajného stánku 

20m2, formou uzatvorenia zmluvy o nájme časti pozemku.
Uvedené zdôvodnenie žiadosti na prevod nájomného práva k pozemku je ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov na uskutočnenie prenájmu  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nájomného práva       

k nehnuteľnosti na Kláštornej ulici  - Marta Sillová
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   7   8   10  11   14  15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 9   12   13



8. Návrh  na vymenovanie nového člena komisie 
podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 

Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Na základe tej skutočnosti, že Ing. Ildikó Rusňáková sa písomne vzdala členstva v 
komisii podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu pri MsZ,  navrhujeme doplniť 
komisiu o nového člena, a to pani: Ing. Monika Longhino, trvale bytom Šamorín, ktorú 
komisia nominovala na svojom zasadnutí dňa 15.01.2020 na základe jej 
dosiahnutého vzdelania, jazykových znalostí a pracovných skúseností.

Prednosta úradu rozdal hlasovacie lístky poslancom. Po hlasovaní sa 
pozbierali a mandátová komisia spočítala hlasy. Poslanec Varju skonštatoval, že 
bolo odovzdaných 18 hlasovacích lístkov a jednohlasne  rozhodli, že novým členom 
bola zvolená Ing. Monika Longhino.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za Návrh  na vymenovanie nového člena komisie    

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

9. Návrh na schválenie vymenovania konateľa 
spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o.,      so 
sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín 

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.

Mesto Šamorín,  zastúpené  Csabom Oroszom  –   primátorom mesta, ako jediný 
spoločník spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o.,   so  sídlom   Veterná 23/D,   931 01 
Šamorín, IČO: 36 261 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
oddiel: Sro, vložka č.14977/T vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia 
spoločnosti  podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, v súlade s ust. § 125 ods. 1 
písm. f) Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutia:

- odvolanie konateľa : Ing. Boris Rozmuš, bytom Veterná 16, Šamorín 
z funkcie ku dňu 31.01.2020,

- vymenovanie konateľa: Ing. Alexander Kürthy, bytom Kodályová 1544/12, 
Dunajská Streda, od dňa 01.02.2020.



Na obsadenie funkcie konateľa MPBH ŠAMORÍN, s. r. o. bolo vypísané výberové 
konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.01.2020, víťazom ktorého sa stal Ing. Alexander 
Kürthy, bytom Kodályová 1544/12, Dunajská Streda. 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo oprávnené „zriaďovať, zrušovať 
a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich  (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce 
v právnickej osobe“. 

Prednosta úradu opäť rozdal hlasovacie lístky poslancom. Po hlasovaní a 
spočítaní hlasov  z mandátovej komisie poslanec Varju oznámil, že z 18 hlasujúcich 
hlasovalo 15 poslancov hlasovali „za“, teda zaškrtli políčko „áno“ a 3 boli proti,  
hlasovali „nie“. 

Novým riaditeľom MPBH bol zvolený Ing. Alexander Kürthy.
Poslanec Kovács položil otázku, prečo bol odvolaný z funkcie predošlý riaditeľ 
MPBH.
Primátor mesta odpovedal, že kvôli dlhodobej nespokojnosti či už pracovníkov MsÚ, 
členmi dozornej rady spoločnosti s ktorými mal úzko spolupracovať, ale ani ja som 
nebol spokojný s jeho postojom k práci.
Ďalšia otázka od poslanca Kovácsa: Aké kroky boli spravené, aby sa konateľ tejto 
spoločnosti nemenil opäť za krátky čas.
Primátor mesta povedal, že komisia vypracovala kritéria, ktoré boli vhodné 
a potrebné pre túto pozíciu. Išlo o podmienky ktorých sa mohol hocikto prihlásiť. 
Komisia sa po dlhšom zvážení takto rozhodla, a preto by som chcel zagratulovať 
pánovi Kürthymu za zvolenie do novej funkcie a popriať mu veľa síl a energie k práci.
Pán Kürthy sa postavil a poďakoval za zvolenie a sľúbil, že bude konať podľa svojho 
najlepšieho svedomia a vedomostí.                           

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie  za Návrh na schválenie vymenovania konateľa 

spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., so sídlom Veterná 
23/D, 931 01 Šamorín

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

10. Interpelácie poslancov



Poslanec Kovács dňa 5.2.2020 poslal mailom svoje Interpelácie, ktoré sú 
súčasťou tejto zápisnice.

Primátor mesta sa opýtal či má poslanec Kovács konkrétne nehnuteľnosti na 
mysli, na ktoré chce dostať ekonomickú analýzu?

Poslanec Kovács – nie, 10 najdôležitejších nehnuteľností.
Vypracovanie odpovedí bude mať na starosti pán Tomáš Szerda, vedúci 
ekonomického oddelenia, do 30 dní. 
Druhú otázku Interpelácie, ktorá sa týka  „Domu služieb“ dostane na vypracovanie 
poslanec Jozef Nagy, na ktorú bude mať tiež 30 dní.

11. Podnety občanov  

Ing. Martin Polovka, PhD., prečítal námietku voči obsadeniu 
funkcie konateľa MPBH. Podľa neho išlo o porušenie zásady rovnosti príležitosti 
a priamu diskrimináciu na základe zvýhodnenia resp. znevýhodnenia určitých 
uchádzačov, a namieta aj za nesplnenie podmienok účasti vo výberovom 
konaní: min. 10 ročná prax v riadiacej funkcii.

Viceprimátor Gábor Veres, ktorý bol aj členom výberovej komisie 
povedal, že do podateľne prišlo 5 žiadostí, každému bolo vyhovené, 
každého vypočuli a s každým jednali férovo.

Ďalej pán Polovka požiadal MsZ o podporu vo veci zanedbaných 
– zdevastovaných toaliet na prízemí polikliniky. 

Primátor mesta odpovedal, že rekonštrukcie ešte prebiehajú, ale 
tieto nedostatky boli odstránené.

Pán Polovka požiadal o doloženie jeho písomných podnetov k zápisnici.

12. Rôzne

12.1 Príkaz primátora mesta Šamorín č. 8/2019 
na vykonanie V. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019

Primátor mesta - podal informáciu o vykonanej V. zmene rozpočtu   
mesta na rok 2019 v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2019.

Otázky ani návrhy neodzneli.                         Poslanec Nagy opustil miestnosť.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.   
13. hlasovanie – Príkaz primátora mesta Šamorín č. 8/2019 na vykonanie V. 

zmeny rozpočtu mesta na rok 2019



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

Poslanec Nagy sa vrátil do miestnosti.

12.2 Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností 
v katastrálnom  území Šamorín – Železnice 
SR, Bratislava

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.

Mesto Šamorín je dlhodobým nájomcom pozemkov v k.ú. Šamorín na základe 
právoplatnej „Zmluvy o účelovom nájme železničnej dopravnej infraštruktúry“ 
a v znení jej dodatkov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami Železnice SR 
Bratislava ako prenajímateľ a Mesto Šamorín ako nájomca.
Na základe opakovaného záujmu Mesta Šamorín o odkúpenie nehnuteľného 
majetku, ŽSR podaním  postúpilo oznámenie o podmienkach odpredaja formou 
priameho predaja so súčasným prijatím záväzku nadobúdateľa zachovať 
verejnoprospešné využitie prevádzaného majetku po dobu min. 10 rokov od 
nadobudnutia vlastníckeho práva
V súlade s uvedenou skutočnosťou predkladáme na schválenie MsZ v Šamoríne 
návrh na  odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín o celkovej výmere 

7 171m2 .
Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 

o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného 
majetku vždy podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností  

v katastrálnom  území Šamorín – Železnice SR, 
Bratislava

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

12.3    Informácia primátora mesta Ponukové konanie na 



predaj nehnuteľného majetku, vyhláseného 
Železnicou Slovenskej republiky

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava so sídlom Holekova 
6, 811 04 Bratislava, ako právnická osoba zriadená zákonom vyhlásili ponukové 
konanie formou elektronickej aukcie na predaj nasledujúceho majetku:  pozemok vo 
výmere 8519 m2 situovaný súbežne za zástavbou samostatne stojacich rodinných 
domov so záhradami vedľa Pomlejskej cesty v Šamoríne, v trase prieťahu po roku 
2002 zrušenej žel. trati Kvetoslavov–Šamorín.

Predmetom ponuky je:

a)

nehnuteľnosť reg. C KN, pozemok par. č. 856/50, o výmere 8519 m2, druh 
pozemku:    zastavené plochy a nádvoria, ktorá je v celosti zapísaná na LV č. 
1279, vedenom Okresným úradom DS pre k. ú. Šamorín, okres Dunajská 
Streda,

b) ostatný 
majetok zrušenej železničnej trate Kvetoslavov – Šamorín, ktorý nie je 
predmetom evidovania v operáte katastra nehnuteľnosti, a ktorý tvorí:

• Šamorín 
koľaj na p. č. 856/50 v dĺžke 311,85 m

• Šamorín, 
žel. spodok na p. č. 856/50

Vyvolávacia cena je 272.000,-€ bez DPH. Lehota na odovzdanie cenového návrhu je 
stanovená najneskôr do 10.02.2020 do 14:00 hod.

V súlade s podmienkami ponukového konania je potrebné:

1) uhradiť jednorazový nenávratný poplatok vo výške 25,-€ na účet ŽSR.
2) uhradiť zábezpeku vo výške 27.200,-€ na účet ŽSR.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za Ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku, 

vyhláseného Železnicou Slovenskej republiky

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



13. Záver
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 

mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

primátor mesta
  Csaba Orosz

Zapísala: Iveta Virághová










