2

Zápisnica č. 16
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa  17.09.2020

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, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich poslancov je prítomných 17, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci Gábor Veres a Pavel Élesztős.

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová.

Za skrutátorku bola určená Marta Mezey.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ilona Pirk, Ladislav Czafik a Tomáš Jávorka
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za –  1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15  16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Henrieta Balheimová a Márton Domsitz.

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

Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Angela Jágerová, Csaba Hideghéthy a Tibor Duducz.
3. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie
prítomných – 17
za –  1   2   3   4   5   6   7   8  10  11  12   13   14  15   16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta navrhol do bodu Rôzne vložiť bod na prerokovanie: „Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Anna Panenková.
Poslanec Nagy mal pripomienku, aby sa tento bod spojil s programovým bodom č. 8, „Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Ing. Michal Seník,“ v ktorom ide o ten istý prípad.
Hlasovanie prebehne o každom bode samostatne.
K tejto pripomienke nemal nikto z poslancov námietky, preto sa odhlasovalo spojiť 2 body do jedného.

4. hlasovanie – za odsúhlasenie spojenia 2 bodov z programu
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17   
proti – 0
zdržal sa – 19
  
5. hlasovanie – za program rokovania 
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17  
proti – 19
zdržal sa – 0


2.	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2020
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

6. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2020
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8  10   11  12   13   14   15  16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0 
                         



                                            
3.	Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 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. 
Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2020 na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom hospodárskej situácie spôsobeným epidémie COVID-19.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za návrh II. zmeny rozpočtu mesta na r. 2020
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13  14  15   16   17   
proti – 0
zdržal sa – 19



 4.	Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
	V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v r. 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 494 z 12.8.2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobení.
Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti Mesta maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020. Pre mesto Šamorín je to výpadok vo výške 328.958,- €. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom v priebehu roka 2020. Žiadosť o NFV je potrebné predložiť do 31. októbra 2020, na základe ktorej bude uzatvorená zmluva medzi MF SR a Mestom. Finančné prostriedky môžu byť použité do konca r. 2020 výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. Mesto zároveň zodpovedá za to, že prijatím NFV nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a NFV sa spláca po dobu štyroch rokov, teda posledná splátka je v r. 2027.
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.
V rámci Mesta Šamorín sú nasledovné výsledky:
Celková výška úverového zaťaženia
k  31. 08. 2020
Celková suma dlhu k 31. 12. 2019:
727 389,99 €
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 %
5,36 %
% podielu ročných splátok na objeme
vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roka:             
max. 25 %     
1,78%
	Otázky ani návrhy neodzneli.

8. hlasovanie – Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0




5.	Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 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 s. 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 predložený návrh 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 odpredaja pozemku 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.
Zámer na prevod nehnuteľnosti bol schválený na zasadnutí MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 15/2020/VIII. zo dňa 25.06.2020.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nehnut. majetku mesta Š. Pongrácz
prítomných – 17
za – 1   2   3    4   5   6   7   8   10   11   12   13   14  15   16   17  
proti – 0
zdržal sa – 19


7.	Návrh na schválenie zámeny 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 návrh 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, Vám predkladáme materiál  na schválenie   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.
Zámer na schválenie zámeny nehnuteľností bol schválený na zasadnutí MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 15/2020/IX. zo dna 25.06.2020.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie –  Návrh na schválenie zámeny nehnut. majetku mesta -  IMPA Šamorín 
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0


8.	Návrh na schválenie výmazu predkupného práva z listu vlastníctva č. 1122 – Helena Mezzeiová

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál
Kúpnou zmluvou právoplatnou dňa 28.07.2005 nadobudla kupujúca Helena Mezzeiová rod. Horváthová  bytom Hlavná 791/20, 931 01 Šamorín nehnuteľnosť – pozemok  registra „C“ parc. č. 78/10  o výmere 452m2 ako ostatná plocha v katastrálnom území Bučuháza  do výlučného vlastníctva, 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. 1122.
Žiadateľka – vlastníčka nehnuteľností vedených na LV č. 1122 z dôvodu dlhodobého zveľaďovania, udržiavania predmetnej nehnuteľnosti a ukončenia realizácie stavby rodinného domu právoplatným kolaudačným rozhodnutím na predmetnom pozemku, požiadalo o výmaz predmetnej ťarchy z listu vlastníctva č. 1122.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie –  Návrh na schválenie výmazu predkupného práva z LV 1122-Helena Mezzeiová

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


9. 	Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Ing. Michal Seník

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Michal Seník a manž. Mariana  bytom Agátová 102/5 podaním zo dňa 14.07.2020 ako vlastníci pozemkov registra „C“ parc. č. 130/3, 130/5 a 131/3 v katastrálnom území Šamorín opätovne požiadali o možnosť odkúpenia dlhodobo užívaných  pozemkov registra „C“ parc. č. 142/21 o celkovej výmere 9m2 a časti parc. č. 142/14 o celkovej výmere 356m2 v tesnom susedstve nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve žiadateľov, s využitím na dodatočnú legalizáciu prístupu k pozemkom vedeným vo  vlastníctve žiadateľov, formou zachovania bezproblémového vstupu na pozemky susednému vlastníkovi pozemkov parc. č. 129, 130/1, 130/2 a 131/1.
Pri rozdelení celkovej výmery pozemku č.142/14 sa zohľadní šírka pozemku žiadateľov, pričom táto hranica predaného pozemku bude kolmá na miestnu komunikáciu.
Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmové pozemky sú využiteľné a dlhodobo využívané na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie predmetného zámeru na odpredaj pozemku 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 v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnut. majetku mesta -M. Seník

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



10.	Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál.
Mgr. Peter Németh z poverenia Anny Panenkovej   podaním zo dňa 06.07.2020 ako vlastníčky pozemkov registra „C“ parc. č. 130/2, 130/1, 131/1 a 129 v katastrálnom území Šamorín vedených vo výlučnom vlastníctve na LV č. 858  požiadali o možnosť odkúpenia dlhodobo užívaného  pozemku registra „C“ časti parc. č. 142/14 o celkovej výmere 356m2 v tesnom susedstve nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve žiadateľky, s využitím na dodatočnú legalizáciu prístupu k pozemkom vedeným vo  vlastníctve žiadateľky, formou zachovania bezproblémového vstupu na pozemky susednému vlastníkovi pozemkov parc. č. 1130/3, 130/5, 131/3. Pri rozdelení celkovej výmery pozemku č.142/14 sa zohľadní šírka pozemku žiadateľov, pričom táto hranica predaného pozemku bude kolmá na miestnu komunikáciu.
Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok je využiteľný a dlhodobo využívaný na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie predmetného zámeru na odpredaj časti pozemku 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 v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie –   Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková


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




11.	Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Gejza Vass

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	Gejza Vass bytom Mliečňanská 595/18, 931 01 Šamorín ako vlastník autogaráže so súp. č. 1514 vedenej na LV č. 3801 na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1449/21 a parc. č. 1449/13 v katastrálnom území Šamorín, podaním zo dňa 29.05.2020 požiadal o dodatočné majetkoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže vedený vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín.
Odkúpenie v situácii vyznačeného pozemku registra „C“ parc. č. 1449/13 o celkovej výmere 4m2 pod stavbou garáže vo vlastníctve mesta žiada v záujme majetkoprávneho doriešenia vlastníckeho vzťahu k užívanej nehnuteľnosti.
Na základe preskúmania žiadosti o usporiadanie záujmového pozemku formou 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.
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 súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie –   Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnut. majetku mesta – G.Vass
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5  6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17   19
proti – 0
zdržal sa – 0

12.  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – Slovenská energetika, a.s.

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 stavebný objektov „SO 502.01-01 Prípojka VN, SO 504.02 Rozvod SLP v katastrálnom území Šamorín žiadateľom - investorom stavby Slovenská energetika, a.s. so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, predkladáme na schválenie – návrh na  uzatvorenie:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na pozemkoch registra „C“:
	parc. č. 971/2 o celkovej výmere    15m2 ako zastavaná plocha a nádvorie LV č. 870

parc. č. 971/3 o celkovej výmere  645m2 ako zastavaná plocha a nádvorie
za účelom umiestnenia, zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, v práve ich užívania, údržby , opráv, vstupu a prechodu 
medzi povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a 
oprávnenou osobou – Slovenská energetika, a.s. so sídlom  Bytčianska 317/121, 010 03 Žilina 
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie –   Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena – Slovenská energetika, a.s.
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12  13   14  15   16   17   18   19
proti – 0
zdržal sa – 0
13. 	Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Šamorín pre účely vybudovania chodníka - SSC 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	Mesto Šamorín z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Bratislavská, Chodník pri ceste I/63 medzi ul. Kasárenská a Agátový rad Šamorín“ v rámci zabezpečenia stavebného povolenia oslovilo SSC Bratislava o vydanie súhlasu k výstavbe, nakoľko v súlade s projektom stavby časť navrhovanej trasy prechádza cez pozemok vo vlastníctve SR SSC.
Na záujmový pozemok registra „C“ parc. č. 5/27 celkovej o výmere 77m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 3461 bol vyhotovený znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu vo výške 2,22 Eur/m2/rok.
	V zmysle uvedeného predkladáme na schválenie návrh Nájomnej zmluvy na prenájom záujmového pozemku uzatvorenú s vlastníkom nehnuteľnosti a investorom budúcej stavby.	
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie –   Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Šamorín pre účely vybudovania chodníka - SSC 

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




14. 	Voľba hlavného kontrolóra mesta Šamorín 
Mgr. Henrieta Balheimová – uviedla predložený materiál.
Mesto Šamorín v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Šamorín. Informácia o voľbe hlavného kontrolóra bola zverejnená dňa 10.07.2020 na webovej stránke mesta Šamorín, na úradnej tabuli mesta, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (slovensko.sk) a v denníku 
Új Szó. 
Posúdenie písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra sa uskutočnilo dňa 07.09.2020 o 15.30. hod. na Mestskom úrade v Šamoríne. 
Prihlášku odovzdal 1 kandidát : Ing. Ján Lelkes, bytom Javorová 10, 931 01 Šamorín
Komisia na posúdenie náležitostí doručených prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šamorín pracovala v nasledovnom zložení: 
Ing. Pavel Élesztős, poslanec MsZ
PaedDr. Gábor Veres – zástupca primátora 
Mgr. Henrieta Balheimová – poslankyňa MsZ
Ďalej bol prítomný:
Ing. Ervín Sármány – prednosta MsÚ – zapisovateľ

Komisia vyhodnotila písomnú prihlášku kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta s nasledovným výsledkom:  
Komisia konštatuje, že hore menovaný kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta odovzdal včas svoju prihlášku spolu s výpisom registra trestov, predložil všetky potrebné podklady v súlade s uznesením MsZ č. 15/2020/XIV. zo dňa 25.06.2020 a preto spĺňa predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení. 
Na základe už uvedeného komisia odporučila predvolať kandidáta na zasadnutie MsZ dňa 17.09.2020.
O zvolení hlavného kontrolóra rozhodne MsZ nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie zmluvy s mestom. 
Otázky ani návrhy neodzneli.
	Novozvolený hlavný kontrolór mesta sa poďakoval všetkým za dôveru, za doterajšiu spoluprácu a sľúbil, že aj naďalej bude vykonávať svoju funkciu podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie –   Voľba hlavného kontrolóra mesta Šamorín

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



15.	Návrh na vymenovanie nového člena výboru mestskej časti Mliečno  

Jozef Nagy – uviedol predložený materiál.
Na základe tej skutočnosti, že Zuzana Radočáková sa písomne vzdala členstva vo výbore mestskej časti Mliečno,  navrhujeme doplniť výbor o nového člena, a to pána: Štefana Valocsayho, trvale bytom Šamorín - Bučuháza, ktorého  nominoval predseda výboru Jozef Nagy na základe jeho dosiahnutého vzdelania a aktivít v spoločenskom živote mestskej časti.
Otázky ani návrhy neodzneli.




Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie –   Návrh na vymenovanie nového člena výboru mestskej časti Mliečno  
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   10  11  12   13   14  15   16   17  19
proti – 0
zdržal sa – 0



16.	Interpelácie poslancov
Poslanec Tomáš Jávorka poslal mailom dňa 17.9.2020 do bodu Interpelácie otázku ohľadne zachovania pôvodného stavu časti hrádze, ponechanie charakter pláže, ktorá je bežne využívaná na rekreáciu a šport a ktorá bola v poslednom čase posypaná ostrými žulovými balvanmi. Požiadal MsÚ, aby sa písomne obrátila na dotknuté orgány o odstránenie týchto žulových kameňov a o upozornenie, aby v budúcnosti nepokračovali v podobnej činnosti.



17.	Podnety občanov
 	Pán František Sztruhár mal 3 návrhy pre poslancov:
	1)	zlepšenie osvetlenia pri ZŠ Mateja Bela ako sa ide na veľké parkovisko k potravinám Jednota.
	2)	návrh na zakrytie bočnej strany polikliniky, kde musia rodičia čakať s chorými deťmi kvôli COVID-19. Tá strana je úplne otvorená, je tam nepríjemný prievan.
	3)	navrhoval by som, aby sa preveril proces výstavby a opráv budov, aby sa nemusel navyšovať úver ako teraz. Nakoľko škôlky na Poľovníckej ulici je v správe mesta, mám za to, že sa presne vie aký je stav budovy a už pri plánovaní sa malo počítať s reálnou sumou. Mesto by mohlo aj ušetriť a tie peniaze vložiť do modernizácie MsP alebo DHZ.
	Primátor mesta povedal, že prvým 2 otázkam sa budeme venovať.  Na 3 otázku odpovedal poslanec Tóth, že všetky projekty prebiehajú na základe verejného obstarávania.
	Prednosta MsÚ vysvetlil, že celá rekonštrukcia škôlky na Poľovníckej ulici by stála 350 tisíc €. Bol vypracovaný projekt, kde sme o  túto sumu požiadali, no z environmentálneho fondu nám prisúdili iba 100 tisíc €. Preto sa rekonštrukcia škôlky upravila a najpotrebnejšie opravy budú zrealizované do sumy 170 tisíc €, ako oprava strechy, výmena okien a pod.




18.   Rôzne


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						

