
Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                                            v Šamoríne, čiastka
14/2020

                                                                  Uznesenia prijaté
dňa 05.05.2020
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 zvolilo
-          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Élesztős PhD., Csaba Hideghéthy,

MUDr. Renáta Varga
 

-          overovateľov zápisnice: PaedDr. Péter Varju a Ing. arch. Tomáš Jávorka
 

 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 schválilo

predložený program rokovania.
 
 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 vypočulo

Informáciu primátora mesta o prijatých opatreniach na území Mesta Šamorín v súvislosti
s pandémiou COVID -19, ktorú berie na vedomie bez pripomienok.

 
 
 
IV.

              Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 prerokovalo
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených
rozpočtových organizácií za rok 2019, ktoré
schválilo v predloženom rozsahu.

 
 
 
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po prerokovaní

predloženého materiálu
a/              konštatovalo, že čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu

finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 pri dodržaní zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
Šamorín.

b/              schválilo bez výhrad v predloženom rozsahu
1.               Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2019, a to:

-              plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
-              výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu spolu

vo výške  -331682,07 €
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a
výdavkami kladný a to vo výške +154 086,52 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných
účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii).

-              záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2019



-              účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a výsledok
účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a mestom riadených RO vo
výške -125.017,96 € strata - podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárna Výkaz ziskov
a strát)

-              celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO               29.647.651,98 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške                                            17.630.717,58 €
záväzky vo výške                                                                                     
7.414.914,40 €
časové rozlíšenie                                                                                       
4.602.020,00 €

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi príjmami (bežného
a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu). V roku 2019 rozdiel
je záporný – 331.692,07 € a preto sa rezervný fond za rok 2019 netvorí.
 
2.               Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2019

c)              uložilo
 

1.              Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok
2019 (strata -202 506,31 €) a  účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za
rok 2019 (zisk vo výške 66.364,99 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

a) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2019 cez
finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2020 vo výške 92.245,87€ (154 086,52€
zníženú o zostatkov účtov ŠJ v ZŠ slov. 39.133,85 € a ŠJ ZŠ maď. 22.706,80 €)

b) účtovnú závierku mesta za rok 2019 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým
spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 11.05.2020
Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ

 
2.              Rozpočtovým organizáciám:

a) zúčtovať podľa povahy výsledku hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov nasledovne:
ZŠ M. Bela, Kláštorná                       -2 722,93 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska                                +68,15 €
Základná umelecká škola Š. N. Šamorínskeho                        +1 201,27 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín                        +8 229,25 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne                          -150,65 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne                                 +4 498,27 €

b) zapojiť zostatok účtov ŠJ cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2020
ZŠ M. Bela, Kláštorná                       39 133,85 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska                                22 706,80 €

Termín: do 11.05.2020
Zodpovední:  riaditelia rozpočtových organizácií mesta

 

 

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po prerokovaní

predloženého návrhu
a)              schválilo I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu
b)              uložilo mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vyhlásiť na

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
 

Termín:                             do 07.05.2020
Zodpovedný:               Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
 
 
 



VII.
              Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 prerokovalo
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 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 v znení VZN č. 3/2014 VZN č. 2/2016 a  VZN č.4/2019
a

a)              schválilo VZN mesta Šamorín 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 v znení VZN č. 3/2014 VZN č. 2/2016 a   VZN č. 4/2019 v predloženom
znení

b)              uložilo mestskému úradu schválené VZN č. 3/2020 vyhlásiť na verejnom
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

 
Termín:                             do 07.05.2020
Zodpovedný:               Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 
VIII.

              Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020  po
prerokovaní návrhu Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“), 

a)              schválilo VZN Mesta Šamorín č. 5/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a cirkevného zriaďovateľa na príslušný
kalendárny rok v predloženom znení

b)              uložilo mestskému úradu schválené VZN č. 5/2020 vyhlásiť na verejnom
priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

 
Termín:                             do 07.05.2020
Zodpovedný:               Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 
 
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po prerokovaní

návrhu na prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2020
a) schválilo prerozdelenie dotácií pre telovýchovu, šport a mládež na rok 2020

v predloženom rozsahu.
b) poverilo mestský úrad o zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd o poskytnutí

dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020“, z dôvodu prepadu verejných financií spôsobených
následkami pandémie COVID-19.

 
 
 
X.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po prerokovaní

návrhu na prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev na
rok 2020

a) schválilo prerozdelenie dotácií na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne
aktivity a cirkev na rok 2020 v predloženom znení.

b) poverilo mestský úrad o zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd o poskytnutí
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020„ z dôvodu prepadu verejných financií spôsobených
následkami pandémie COVID-19.

c)  pri prípadnej zmene projektov (iný termín, iný spôsob realizácie) na ktoré boli
pridelené dotácie, komisia kultúry môže udelenie finančných prostriedkov prehodnotiť.

 
 
 



XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  05.05.2020   prerokovalo

ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019, ktorú berie na
vedomie bez pripomienok.

 
 
 
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí  dňa 05.05.2020 prerokovalo

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín, ktorý
schvaľuje s týmito zmenami a doplnkami:

Ods.(1) - doplniť po slove Šamorín, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
a vynechať o neodkladných a pre mesto dôležitých otázkach, vkladá sa

a/ vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej
situácie,

b/vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad, podľa odseku (2) až 10)
tohto paragrafu.

Ods.(5) – doplniť: najmenej dva pracovné dni pred hlasovaním
              Ods.(6) sa vynechá a doplní novým znením:
Mestské zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach
a) koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie
služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu
b) priameho predaja podľa osobitného predpisu
c) prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa osobitného predpisu
d) obchodnej verejnej súťaže
e) dobrovoľnej dražby
f) prijatia investičného úveru,
g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h) prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s
výnimkou prenájmu nájomného bytu,
i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas mestského zastupiteľstva s
výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
              Ods.(9) - vynechá sa 3 pracovných dní, dopĺňa sa najbližší pracovný deň zverejní a
informuje o nich.
 
 
 
 
 

 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                               
Csaba  Orosz
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :               PaedDr. Varju Péter             ...................................

 
 

Ing. arch. Tomáš Jávorka       ...................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala návrhová komisia v zložení:
 

Pavel Élesztős                                                                                   
...........................                                                       

Csaba Hideghéthy
 
Renáta Varga
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