
Zápisnica č. 14
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  05.05.2020
 
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 a zamestnancov mestského úradu.
Primátor mesta skonštatoval, že sú prítomný všetci poslanci a preto mestské

zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Ďalej informoval, že v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20.04.2020 mesto Šamorín je povinné
z rokovania vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Záznam
z rokovania bude
do 48 h po ukončení rokovania zverejnený na webovom sídle mesta.
 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová.
 
Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová.
 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Pavel Élesztős, Csaba Hideghéthy, Renáta
Varga.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 19
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: Péter Varju a Tomáš Jávorka
 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 19
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
 
 

2.              Informácia primátora mesta o prijatých opatreniach
na území Mesta Šamorín v súvislosti s pandémiou COVID
-19

 
Primátor Csaba Orosz informoval zastupiteľstvo o situácii, o aktivitách, ktoré mesto
podniklo od začiatku vypuknutia pandémie COVID -19.          
3. hlasovanie – za podanú informáciu primátorom o COVID -19, ktorú berú na vedomie
 
prítomných – 19
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



 
 

 
3.              Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených
rozpočtových organizácií za rok 2019

 
Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov   charakterizujúcich

rozpočtové hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje ust. § 16
zákona NR SR č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovisko k záverečnému účtu je
osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie ekonomických a finančných javov, procesov
a činnosti súvisiace s dodržiavaním príslušných  právnych predpisov.

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za stanovisko HK k záverečnému účtu mesta   Šamorín    

   a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2019
 

prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18 
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 
 
 
 
 
 
4.              Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa

mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových
organizácií za rok 2019

 
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona NR SR č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy SR v znení neskorších zmien a
doplnkov ako aj v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poslanec Kovács - poslanec Tóth spomenul, že sa majetok zvýšil o 165 tisíc, ale vlastné
imanie sa znížilo o 125 tisíc a v konečnom dôsledku mesto je v mínuse. Poukazujem na to, že
vlastné imanie je dôležitejšie ako zvýšenie majetku a tým sa zvýšili aj záväzky.

Hlavný kontrolór- rozdiel je medzi podnikateľským subjektom, ktorý obstaráva majetok
pre svoju podnikateľskú činnosť a mestom, ktoré nie je podnikateľským subjektom, ale mesto
zainvestuje do opráv ciest, pozemných komunikácií, to neprináša výnosy a z toho dôvodu na
úkor bežných výdavkov prebytku bežného hospodárenia, môžeme tieto údaje považovať za
správne.

Ďalšie otázky neodzneli.
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín a

mestom riadených rozp. organizácií za rok 2019
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5 6  7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18  
proti – 0



zdržal sa – 19
 
 
 

5.              Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok
2020

 
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.
Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré
vyplývajú zo skutočnosti, ktoré nastali od schválenia rozpočtu na rok 2020 (prijaté granty na
výstavbu cyklotrasy v meste a na rekonštrukciu budovy MŠ Poľovnícka) a na základe
poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom hospodárskej situácie
spôsobeným epidémie COVID-19.
              Poslanec Jávorka – chcel by požiadať vedenie mesta aj vedúceho ekonomického
oddelenia, aby v budúcnosti pri zmenách rozpočtu pozvali aj predsedu stavebnej komisie, aby
bolo viac času na prípravu realizácií.
              Poslanec Kovács - prečo je potrebný kapitálový úver v sume 500 tisíc EUR?

Poslanec Tóth – na rok 2020 sme plánovali prebytok, rozdiel medzi príjmami
a výdavkami, ale týmito zmenami sa znížil o 338 tisíc EUR. Na to, aby sme mohli
dokončiť investície, je potrebný kapitálový úver.
Ďalšia otázka od poslanca Kovácsa – spoločnosť AREA s.r.o. je vo veľmi silnej pozícii,
údaj mám z roka 2018, ale ide o vysokú sumu cca 681 tisíc EUR a preto by ma
zaujímalo, či tu nie je priestor, aby sa z tejto sumy prestúpila na súvahu mesta a tak by
sa nemusel zobrať taký úver.
Poslanec Nagy – tento finančný kapitál slúži na to, aby mesto mohlo financovať
rekonštrukcie stavby domov seniorov Ambrózia, kaplnky, okolie  ZUŠ. Mesto postupne
bude hradiť za tieto už vykonané práce, takže tá suma z roku 2018 už nie je reálna.
Poslanec Nagy – chce poznamenať, že zmena rozpočtu je plne v súlade s tou finančnou
politikou, ktorú prezentujeme my poslanci. Veľmi zodpovedne k tejto téme pristupovali
zamestnanci úradu ako aj vedenie finančnej komisie. Veľmi podrobne prebrali všetky
možnosti zmien v rozpočte a odviedli kus dobrej práce.

              Ďalšie otázky a pripomienky neodzneli.
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za návrh schválenia I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5 6  7   8   9   10 11  12   13   14  15   16   17   18  
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 

6.              Návrh na schválenie Všeobecné záväzné nariadenie
VZN č. 3/2020 (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Šamorín

 
PaedDr. Péter Varju – uviedol predložený materiál.

Komisia navrhla doplniť podmienky určenia názvov ulíc stanovené v § 3 VZN č. 9/2009.
Podľa § 2b  a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
nariadením.
Na území mesta Šamorín vznikla nová zástavba rodinných domov pod názvom  Obytný park --
„Agátový háj“, kde je vytvorená ulica, pre ktorú bol komisiou kultúry pri MsZ v Šamoríne 



navrhnutý názov, ktorý je zapracovaný do predloženého návrhu VZN  č. 3/2020. Návrh VZN bol
v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený vyvesením na
úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke  mesta Šamorín dňa 17.03.2020, ku ktorému
neboli zaslané žiadne pripomienky.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za návrh schválenia VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta

Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Šamorín.

 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18  
proti – 0
zdržal sa – 19

 
 
 

7.              Návrh na schválenie VZN 5/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o
podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných
zriaďovateľov na území Mesta Šamorín

 
PaedDr. Veres Gábor – uviedol predložený materiál.
Návrh  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 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 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. Zníži sa výška finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku v prepočte na jedného žiaka/stravníka/dieťa na rok 2020 v materskej škole, v
základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a v školskej jedálni.
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 schválenia VZN 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 1/2020 o podrobnostiach financovania ZUŠ, MŠ a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných
a cirkevných zriaďovateľov na území Mesta Šamorín.
 

prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6 7   8  9 10  11  12   13 14  15   16   17   18  
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 
 
8.1               Návrh na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu,

šport a mládež na rok 2020
 



Ing. Tibor Duducz – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad nakladania s

finančnými prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020 na základe
odporúčania odbornej komisie.

Poslanec Tóth – navrhol zmeny v dotáciách pre telovýchovu, Šport a mládež, takisto na
záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok 2020 znížiť o 20%
z dôvodu prepadu verejných financií spôsobených následkami pandémie COVID -19.

Poslanec Élesztős mal ďalší návrh ohľadne zníženia dotácií ešte o 1/12 za všetky tie
mesiace, ktoré kluby nevykážu aktivitu, no nakoniec svoj návrh stiahol.

Otázky ani návrhy neodzneli.
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za návrh zmeny v dotáciách zníženie o 20% z rozpočtu mesta na rok

2020 šport a mládež a záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne
aktivity a cirkev na rok 2020

 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19
 
10. hlasovanie – za návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť,

kultúrne aktivity a cirkev na rok 2020
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15   16   17   18  
proti –
zdržal sa – 9   19 
 
 
 
 
 
 
8.2               Návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a

umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na rok
2020

 
PaedDr. Péter Varju – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zásad nakladania  s

finančnými prostriedkami mesta, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020 na základe
odporúčania odbornej komisie.             

Otázky ani návrhy neodzneli.
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie za návrh na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť,

kultúrne aktivity a cirkev na rok 2020
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18 
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 
 
9.               Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra mesta za rok 2019



 
 
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 2019.

Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie za ročnú správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2019
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5 6   7  8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18  
proti – 0
zdržal sa – 19
 
 
 
 
 
 
10. Návrh k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva

mesta Šamorín – Dodatok č.1
 

Csaba Orosz, primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Podľa rozhodnutia Národnej rady SR zo dňa 07.04.2020 obecné a krajské zastupiteľstvá

budú môcť  zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo
výnimočných prípadoch  budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam. Vyplýva to
zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-
19. Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné, resp. mestské
zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním
v listinnej podobe, alebo e-mailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo
štandardne ani cez videokonferenciu.
Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam  nie je možné použiť.
Ide napríklad o uznesenia vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác,
priameho predaja, prevodu majetku obce, resp. mesta, či prijatie investičného úveru.
 
Na základe už uvedeného navrhujeme schváliť predložený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu
poriadku MsZ, kde je zapracovaná možnosť hlasovania „per rollam“.
              Poslankyňa Bauer – mala viac doplnení k uzneseniu a žiadala o ich doplnenie.

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie za zmenu Návrhu k  Rokovaciemu poriadku MsZ Šamorín
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5  6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18
proti – 0
zdržal sa – 19
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie Návrh k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín

– Dodatok č.1
 
prítomných – 19
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18
proti – 19
zdržal sa – 0

 



 
 
 
 
11.              Interpelácie poslancov
 

Poslanec Nagy – Oslovili ma obyvatelia mestskej časti Mliečno, že je cítiť neskutočný
smrad ktorý sa šíri od čističky odpadových vôd. Chcel by som požiadať pána primátora, aby
zistil o aký problém ide a do kedy majú obyvatelia strpieť ten zápach.

Primátor mesta – o problematike viem, aj mne volali obyvatelia Mliečna a z okolia. Volal
som kompetentným a ubezpečili ma, že je všetko v štádiu riešenia a do týždňa by sa malo
všetko dostať do normálu. V krátkosti mi vysvetlili, že problém bol s baktériami, ktoré vyhynuli
a nové ešte nezačali pracovať, preto sa šíri smrad v okolí čističky.

 
 
12.              Rôzne 

             
 

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                                                                                   
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