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Zápisnica č. 15
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa  25.06.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


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, riaditeľov ZŠ  a zamestnancov mestského úradu. 
Primátor mesta skonštatoval, že okrem poslankyne Edity Bauer, ktorá sa ospravedlnila, sú prítomný všetci poslanci, 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. Márton Domsitz, PaedDr. Péter Varju, Ľudovít Ürge.
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 18
za –  1   2   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: Ing. Imrich Tóth a PaedDr. Gábor Veres,

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


2.	Doplnenie programu rokovania: 
Primátor mesta oboznámil prítomných s predloženým programom zasadnutia mestského zastupiteľstva, zároveň požiadal zaradiť nasledovné materiály do bodu rôzne:
- Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta  – „Oceľovej haly – sklad“, nachádzajúcej sa v areáli Mestskej polície v Šamoríne  do správy AREA Šamorín, s. r. o.
- Návrh na schválenie prevodu objektov stavby „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov – III etapa“, objekty SO 08 Komunikácie a chodníky
SO 04 Verejné osvetlenie.

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

Ďalšie návrhy na doplnenie programu zasadnutia MsZ neodzneli.

PaedDr. Gábor Veres navrhol vynechať z programu bod č. 8, ktorý obsahuje technické aj obsahové nedostatky. 
4. hlasovanie – za vypustenie z programu bod č.8 (návrh na schválenie 	  zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín (Ing. M. Seník)
prítomných – 18
za – 1    2   4   5   6   7   8   9   12   13   14   15  16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0


Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 18
za – 1    2   4   5   6   7   8   9   12   13   14   15  16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0





3.	Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín – ústna informácia  


Ako prvá informovala o vzdelávacích výsledkoch školy Mgr. Magdaléna Vajasová riaditeľka ZŠ Mateja Bela, po nej prišla na rad PaedDr. Hajnalka Baráthová, riaditeľka ZŠ v Mliečne a v neposlednom rade Mgr. Mészáros Péter, riaditeľ ZŠ Corvina Mátyása (Výsledky sú súčasťou zápisnice v prílohe).



6. hlasovanie – za informácie od riaditeľov ZŠ
prítomných – 18
za – 1    2   4   5   6   7   8   9   12   13   14   15  16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0          
                                                                                 
4.	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2020

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 a uznesení MsZ v Šamoríne
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2020
prítomných – 19
za – 1   2 

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




 5.	Návrh na prijatie preklenovacieho úveru schváleného v rámci I. zmeny rozpočtu za rok 2020 s uznesením MZ č. 14/2020/VI

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
	Mesto v súčasnosti realizuje EU projekt Moderné kláštory, v rámci čoho prebieha rekonštrukcia budovy Korona. Projekt je financovaný refundáciou v rámci programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.
Vzhľadom na fiškálne problémy spôsobenou finančnou situáciou kvôli pandémie COVID-19, mesto bez úveru nemá možnosť predfinancovať dotácie získané v rámci programu.
Výška dotácie (ERDF + štátna dotácia) na rekonštrukciu, ktorá ešte nebola vyúčtovaná v rámci projektu je: 694.743,98 €.
V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov zo ŠFRB, štátnych fondov a úverov  prijatých na predfinancovanie realizácie programov SR a EÚ nesmie  prekročiť 60 % skutočných  bežných  príjmov predchádzajúceho roku a suma  ročných splátok nesmie neprekročiť 25% skutočných vlastných  bežných  príjmov predchádzajúceho  roku. Avšak podľa bodu 9) §17 tohoto zákona už v prípade, keď celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku, mesto je povinné prijať opatrenia na jeho zníženie.
Úverové ukazovatele mesta sú nasledovné:
Celková výška úverového zaťaženia
                    k  31. 12. 2019  
Celková suma dlhu k 31. 12. 2019:
672 551,47 €
Suma ročných splátok (úroky + istina):
170 033,40 €
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:
Objem znížených skutočných bežných príjmov predch. roka:  
13 561 043,14 €
  9 557 882,97 €
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:                                       
  max. 60 %
4,96 %
% podielu ročných splátok na objeme
vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roka:             
max. 25 %     
1,77%


V záujme získavania najvýhodnejších podmienok úveru MsÚ požiadal osem bánk na území SR o vypracovanie indikatívnej ponuky poskytnutia úveru. Z oslovených subjektov 4 banky poskytli ponuku. Po dôkladnom zvážení obdŕžaných ponúk bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v rámci všetkých podmienok indikatívna ponuka Všeobecnej úverovej banky s úrokovou sadzbou 1M Euribor + 0,27% (1M Euribor je ku dňu 15.06.2020 = -0,484% - v prípade záporného Euroriboru je sadzba 0,00%)

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – Návrh na prijatie preklenovacieho úveru schváleného v rámci I. zmeny rozpočtu za rok 2020 s uznesením MZ č. 14/2020/VI

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








6.	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (ďalej len “VZN“)

MUDr. Renáta Varga  – uviedla predložený materiál
V dôsledku rastúcich cien materiálov, služieb a mzdových nákladov, vyplývajúcich z právnych predpisov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu pristúpiť ku zmene VZN v časti 4, v paragrafoch 10 a 11, týkajúcich sa výšky úhrad za pomoc pri odkázanosti a za ubytovanie. Návrh sa týka zníženia výšky úhrad za pomoc pri odkázanosti v paragrafe 10 a zmeny spôsobu výpočtu a zvýšenia náhrad ubytovania v paragrafe 11.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie –  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (ďalej len “VZN“)

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



7.	Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupnéhopráva z listu vlastníctva č. 584 – Világi Štefan a manž.

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál
Kúpnou zmluvou právoplatnou dňa 14.12.2004 nadobudli kupujúci Štefan Világi a manž. Magdaléna rod. Csölleová  bytom Pešia cesta 368/84, 931 01 Šamorín - Mliečno nehnuteľnosť – pozemok  registra „C“ parc. č. 665/3  o výmere 267m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Mliečno  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, so zápisom ťarchy – práva na spätné odkúpenie nehnuteľnosti mestom Šamorín za pôvodnú kúpnu cenu  odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy do časti „C“ listu vlastníctva č. 584.
      Žiadatelia – vlastníci nehnuteľností vedených na LV č. 584 z dôvodu dlhodobého zveľaďovania udržiavania predmetnej nehnuteľnosti  požiadali o výmaz predmetnej ťarchy z listu vlastníctva č. 584.

Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva  z listu vlastníctva č. 584 – Világi Štefan a manž.

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 – 0




8.	Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Šamorín – Štefan Pongrácz

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál
Štefan Pongrácz bytom 930 33 Šuľany 20 ako podielový spoluvlastník nehnuteľností rodinného domu so súp. č. 1115 na pozemku registra „C“ parc. č.  1506 vedených na LV č. 937  v katastrálnom území Šamorín podaním zo dňa 11.03.2020 požiadal o odkúpenie  susedného pozemku registra „C“ parc. č. 1507 o celkovej výmere 186m2 ako záhrada, situovaného v tesnom susedstve, na ktorý je jediný možný prístup cez nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
     Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy žiadaný záujmový pozemok je dlhodobo udržiavaný a využívaný   pri zohľadnení jeho polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
     Uvedené zdôvodnenie žiadateľa na prevod nehnuteľnosti je ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na uskutočnenie zámeru mesta podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN č. 3/2015 v znení  súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Poslanec Kovács- prečo sa nepredávajú takéto pozemky za trhovú cenu? 
Poslanec Faragó- Nebolo by to korektné voči žiadateľom, nakoľko sa dlhé roky starali o tie časti pozemku. Po revolúcii si mohol požiadať o vrátenie, prípadne vysporiadanie takýchto pozemkov, tu sa však nedopatrením na to zabudlo a nedostal sa do ich vlastníctva. Minimálna cena je stanovená znalcom a pod tú cenu sa nedá ísť.
Poslanec Tóth- zo zákona máme povinnosť dať urobiť znalecký posudok na základe ktorého je možné určiť predajnú cenu, tá je minimálna predajná cena, pod ktorú sa nemôže ísť. 
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie –  Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Šamorín – Š. Pongrácz

prítomných – 18
za – 1   2  4   5   6   7   8   9   10  11  12   13  14  15   16   17   18   
proti – 0
zdržal sa – 19
9. 	Návrh na schválenie zámeru na zámenu   nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – IMPA Šamorín s.r.o.

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
IMPA Šamorín, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, prevádzka Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín ako vlastníci stavby a pozemkov na Bratislavskej ulici v Šamoríne a ako dlhodobí užívatelia susednej nehnuteľnosti podaním zo dňa 12.09.2019 odsúhlasili nami zaslaný návrh na zámenu resp. odkúpenie nehnuteľností na základe vypracovaného geometrického plánu. 
Spoločnosť IMPA Šamorín s.r.o. je vlastníkom v k.ú. Šamorín pozemku registra „C“ parc. č. 986/4 o celkovej výmere 553m2 ako zastavaná plocha, ktorej časť sa nachádza pod verejnou komunikáciou, napájajúcou sa na cestu I/63 a parc. č. 985 o celkovej výmere 689m2 ako zastavaná plocha. Mesto Šamorín je vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 986/16 o celkovej výmere 617m2 ako zastavaná plocha. Na základe geometrického plánu na oddelenie pozemkov predkladáme zámer na usporiadanie pozemkov zámenou (predajom) formou zápočtu rozlohy jednotlivých pozemkov a doplatku z rozdielu prevyšujúcu rozlohu vymieňaných pozemkov.     
     Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  slúžiť svojmu účelu, a to ako udržiavané priestranstvo stavebnými, terénnymi a sadovými úpravami  okolia nehnuteľností resp. prevádzkovej budovy vo vlastníctve žiadateľa. Menovaný žiadateľ dlhodobo dobromyseľne užíva záujmový pozemok, riadne ho udržuje čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa na odpredaj majetku menovanému žiadateľovi.
       Na základe preskúmania žiadosti o usporiadanie záujmových pozemkov formou zámeny a čiastočného odkúpenia žiadateľom, predkladáme návrh na schválenie  zámeru mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia podľa § 7 ods. 4 písm. e VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Otázky ani návrhy neodzneli.


Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – Návrh na schválenie zámeru na zámenu   nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – IMPA Šamorín s.r.o.

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



10. 	Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Oľga Bartalošová  

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Mesto Šamorín z dôvodu dodatočného majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností v areáli futbalového ihriska v katastrálnom území Šamorín po zmapovaní skutkového stavu na základe vlastníckych podkladov zahájilo rokovania s jednotlivými vlastníkmi pozemkov v záujmovej lokalite.  
Oľga Bartalošová bytom Nezábudkova 1559/15, 931 01 Šamorín ako výlučná vlastníčka pozemkov registra „E“ parc. č. 851 o výmere 1521m2 ako orná pôda a parc. č. 863 o výmere 2.543 vedených na LV č. 2627 v katastrálnom území Šamorín požiadala o majetkoprávne usporiadanie predmetných pozemkov Mestom Šamorín. V záujme predchádzania zbytočným sporom a stratám, vlastník navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov o celkovej výmere 4.064m2 za kúpnu cenu vo výške 25,- Eur/m2.
V súlade s uvedenou skutočnosťou predkladáme na schválenie MsZ v Šamoríne návrh na  odkúpenie pozemkov registra „E“ parc. č. 851 a 863 vedených na LV č. 2627 o celkovej výmere 4.064m2 k.ú. Šamorín,  pre účely dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemkov v areáli futbalového ihriska v Šamoríne. 
     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.
Poslanec Kovács- prečo je cena pozemku 25€, keď sa prvotne rokovalo o kúpe pozemkov za 20€?
Primátor mesta- pri rokovaniach majitelia pozemku odmietli cenu 20€/m2

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie –   Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Oľga Bartalošová  


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



11.  Návrh na schválenie  
čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
zriadenia vecného bremena 
na pozemky v k.ú. Šamorín - Jakušíková Edita, Ing. Simon Peter, Mesto Šamorín

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Edita Jakušíková bytom Ružová 14, 931 01 Šamorín a Ing. Peter Simon bytom Senecká 9, 931 01 Šamorín ako podieloví spoluvlastníci pozemkov v k.ú. Šamorín, podaním zo dňa 21.01.2020 požiadali o vydanie súhlasného stanoviska k usporiadaniu spoluvlastníckych podielov k pozemkom registra „C“ parc. č. 37/17, 38/12 a 40/5 v k.ú. Šamorín vedených na LV č. 1468 v rovnakom podiele 1/6-ín žiadateľov a v podiele 2/3-ín Mesta Šamorín, formou čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva v súlade s vypracovaným geometrickým plánom pre účely tohto úkonu s minimálnou odchýlkou výmery podielov pozemkov  bez finančného vyrovnania a následne zriadením vecného bremena in rem. 
Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok toho času je pre mesto prebytočný a je dlhodobo nevyužívaný. Na základe preskúmania podania dôvodom na uskutočnenie usporiadania pozemku formou čiastočného zrušenia spoluvlastníckeho podielu  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015.
	Poslanec Faragó žiadal, aby zastupiteľstvo neodsúhlasil bod b) tohto materiálu, nakoľko nebolo prerokované na komisii výstavby a územnej správy.
Poslanec Jávorka- žiadam, aby zápisnice z komisií boli na webe do 5 pracovných dní.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.



Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie –   Návrh na neschválenie zriadenia vecného bremena  na pozemky v k.ú. Šamorín- Jakušíková Eva, Simon Peter, Mesto Šamorín

prítomných – 18
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14  15   16   17   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
15. hlasovanie –   Návrh na schválenie čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

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

12. 	Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby - Obytný park „BALA“ SO 301 – Prístupová komunikácia
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.
          V súvislosti s realizáciou stavby  s názvom Obytný park „BALA“ – SO 301 – Prístupová komunikácia v katastrálnom území Šamorín žiadateľom - investorom stavby Bala park spol. s r. o., predkladáme na schválenie – návrh na  uzatvorenie:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutom pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to:
na nehnuteľnosti určenej geometrickým plánom vyhotoveným na  vyznačenie vecného bremena na priznanie práva na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkovísk a uloženia, prevádzky, údržby a opráv podzemných vedení  vo vyznačenom rozsahu na pozemku registra „C“:
	parc. č. 1921/1 o celkovej výmere 5.970m2 ako orná pôda LV č. 870

medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
oprávnenou osobou – Bala park spol. s r. o.  
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu stavby prístupovej komunikácie výkopových prác uloženie  prípojok na pozemku vyznačenom v informatívnej mape v prílohe.
Poslanec Jávorka mal pripomienku, aby sa do zmluvy zapracovalo, že sa prístupová komunikácia vráti Mestu Šamorín, hneď po kolaudácii. 
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.


Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie –   Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby - Obytný park „BALA“ SO 301 – Prístupová komunikácia

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



13. 	Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.
Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade §16, ods. (1), písmeno l)  zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého mesto dáva súhlas na základe žiadosti k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. (2), písm.  e) (právnická alebo fyzická osoba), ak ide o materské školy. Žiadosťou zo dňa 10. júna 2020 požiadala Mesto Šamorín Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín o súhlas na zaradenie Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda a školskej jedálne ako súčasti Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: Strelecká ulica 9, Šamorín so začiatkom zaradenia do siete k 1. septembru 2020.
Zriaďovateľom cirkevnej materskej školy je Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín. 
Na základe už uvedeného odporúčame predmetnej žiadosti vyhovieť.  
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie –   Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta

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



14. 	Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín, spôsobu  vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a náležitosti prihlášky

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
V zmysle ust. § 18a ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do zamestnania.  V zmysle §18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia.
Uznesením MsZ 31/2014/XXI. zo dňa 09.09.2014  bol zvolený za hlavného kontrolóra Ing. Ján Lelkes. Jeho funkčné obdobie zaniká dňom 30.09.2020 a týmto dňom zaniká aj jeho pracovný pomer. V zmysle §18a ods. 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli  spôsobom v mieste obvyklým  najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“). Kandidáti na funkciu HK musia odovzdať svoje prihlášky najneskôr 14 dní pred konaním voľby na Mestskom úrade v Šamoríne. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej  prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Komisia na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu HK vyhodnotí splnenie podmienok prihlásených  kandidátov, o čom vyhotoví zápisnicu a vydá zoznam kandidátov na funkciu HK. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na HK budú písomne pozvaní na zasadnutie MsZ dňa 17.09.2020.  Dĺžku diskusného príspevku jednotlivých kandidátov na funkciu HK sa navrhuje určiť v rozsahu piatich minút pred hlasovaním o voľbe HK. 
          V zmysle § 18a ods. 3 predkladáme návrh  na voľbu funkcie HK, a to tajným hlasovaním, resp. verejným hlasovaním.
	Voľba verejným hlasovaním sa vykoná tak, že predsedajúci dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť v abecednom poradí, podľa priezviska.
          Za HK bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takúto väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne žrebom. Žrebovanie vykoná poverený poslanec MsZ, ktorý oznámi kandidáta zvoleného za hlavného kontrolóra.
	Voľba tajným hlasovaním sa uskutoční tak, že mená kandidátov  na funkciu HK budú uvedené v abecednom poradí na jednom hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Za HK bude zvolený kandidát, ktorý získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezískal takúto väčšinu, vykoná sa 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná poverený poslanec.
V súlade s ust. § 18a ods. 7 primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným uchádzačom o funkciu  HK uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dní skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho HK.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

18. hlasovanie –   návrh za tajné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín

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

19. hlasovanie –   za členov komisie pri výbere hlavného kontrolóra

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

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie –   za hlasovanie voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín, spôsobu  vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a náležitosti prihlášky

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



15. 	 Návrh na schválenie  Zmluvy o vzájomnej  spolupráci  medzi  mestom Šamorín SR a mestom   Uherský Brod ČR

Csaba Orosz  – uviedol predložený materiál.
Predstavitelia územných samospráv mesta Uherský Brod  ČR a mesta Šamorín  SR v záujme prehĺbenia vzájomného poznávania a rozvíjania priateľských vzťahov medzi občanmi a inštitúciami oboch miest prejavili záujem o nadviazanie trvalých priateľských vzťahov a kontaktov, čo by slúžilo k prospechu oboch  miest. Za týmto účelom predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne návrh  Zmluvy o vzájomnej spolupráci na schválenie.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie –   Návrh na schválenie  Zmluvy o vzájomnej spolupráci  medzi  mestom Šamorín SR a mestom  Uherský Brod ČR

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



16.	Interpelácie poslancov
Poslanec Kovács Roland poslal mailom dňa 25.6.2020 do bodu Poslanecké interpelácie otázky a požiadal o písomnú odpoveď.


17.	Podnety občanov
 

18.  Rôzne
18.1. Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta  – „Oceľovej haly – sklad“, nachádzajúcej sa v areáli Mestskej polície v Šamoríne  do správy AREA Šamorín s.r.o.

Imrich Tóth  – uviedol predložený materiál.
Na základe tej skutočnosti, že oceľová hala ( sklad), nachádzajúca sa v areáli bývalého DDI (v správe AREA Šamorín, s. r. o.) na Rybárskej ulici  v Šamoríne  si vyžaduje  sústavnú starostlivosť, navrhujeme, aby táto nehnuteľnosť bola tiež zverená do správy spoločnosti AREA Šamorín, s r. o., so sídlom Bratislavská ul. č. 88, 931 01 Šamorín. 
Poslanec Kovács – na základe akých podmienok preberá spoločnosť AREA Šamorín spol. s r. o. správu na majetku?
Poslanec Nagy – podmienky budú také isté ako pri všetkých nehnuteľnostiach mesta, ktoré prešli pod starostlivosť AREA Šamorín spol. s r.o.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie –   za návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta do správy AREA Šamorín s.r.o.

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


18.2. Návrh na schválenie prevodu objektov stavby „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov – III etapa“, objekty SO 08 Komunikácie a chodníky,  SO 04 Verejné osvetlenie

Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál.
	V súvislosti s realizáciou stavby „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov – III etapa“ v katastrálnom území Šamorín investorom – žiadateľom stavby ZOKY a.s. so sídlom Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín bola vybudovaná infraštruktúra vrátane stavebných objektov SO – 04 Verejné osvetlenie a SO – 08 Komunikácie a chodníky v lokalite určenej podľa platného územného plánu pre účely využitia na výstavbu individuálnych rodinných domov v súlade s platným územným rozhodnutím o umiestnení stavieb.
     Pre zabezpečenie neobmedzeného bezpečného prístupu a prechodu k areálu novovybudovanej obytnej zóny – LABYRINT“  je dôvodom na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi investorom stavby a mestom Šamorín na skolaudované  stavebné objekty SO 04 - Verejné osvetlenie  a SO 08 - Komunikácie a chodníky vrátane pozemkov.
Mesto Šamorín na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne nadobudne do vlastníctva časť vybudovanej infraštruktúry objekt SO 04 – Verejné osvetlenie a SO 08 – Komunikácie a chodníky vrátane pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-Eur. 
      Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín o nadobúdaní vecí do vlastníctva mesta, nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
	Poslanec Kovács - môj návrh do budúcna by bol, či by nebolo lepšie ak by sa komunikácie prevzali po ukončení výstavby na uliciach. Tým pádom by reklamácie zostali u investora, ktorý realizoval výstavbu komunikácií a chodníkov.
	Poslanec Faragó – doposiaľ sme vždy realizovali prevody tak ako aj v tomto prípade.
	Poslanec Élesztős – pre mesto je lepšie prevziať komunikácie a chodníky akonáhle sú skolaudované, aby investor nezvýšil cenu. Takto je dohodnutá cena 1,-€
	Poslanec Nagy – komunikácie prevezme spoločnosť AREA Šamorín spol.
s r. o.  s kompetentnými pracovníkmi z výstavby. Toto je už 3. fáza prevodu komunikácií na mesto.
	Poslanec Jávorka – súhlasím s prevodom komunikácií do správy mesta, ale nie v takejto rýchlej forme, že nie je dostatok času na preštudovanie materiálu ak sa dostanú do bodu „Rôzne“.

Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
22. hlasovanie –   za návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta do správy AREA Šamorín s.r.o.

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


19.   Záver
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.






primátor mesta
									  Csaba Orosz
									







Zapísala: Iveta Virághová						

