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Zápisnica č. 17
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa  26.11.2020

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 Tibor Duducz a Márton Domsitz.

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová.

Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Pavel Élesztős, Henrieta Balheimová a Roland Kovács
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za –   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ilona Pirk a Renáta Varga
2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 17
za –  2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0


	Program
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
2.	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2020
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.
4. hlasovanie – za vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2020
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0      
                


                 
3.	Informácia – Príkaz primátora č.7/2020
na vykonanie III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
	Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenie pléna MsZ v Šamoríne č.7/2007/VIII. zo dňa 25.10.2007. 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa 25.10.2007  prerokovalo „Návrh  na schválenie rozsahu zmeny rozpočtu vykonané primátorom mesta Šamorín“, a to zmenu § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. a poverilo primátora mesta, aby v prípade potreby vykonal zmenu rozpočtu v rozsahu - 3 % z aktuálneho, MsZ schváleného bežného rozpočtu - 8 % z aktuálneho, MsZ schváleného kapitálového rozpočtu s podmienkou, že sa zachová vyrovnanosť príjmov a výdavkov bežného aj kapitálového rozpočtu, uložilo primátorovi mesta (resp. v neprítomnosti primátora mesta zástupcovi primátora mesta) na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva podať písomnú  informáciu o vykonaných zmenách.
Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, ktoré nastali od schválenia II. zmeny rozpočtu na rok 2020 na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za vykonanie III. zmeny rozpočtu mesta na r. 2020
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

4.	Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2019

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
	Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku  v samospráve ukladá ustanovenie § 22 písm. a) č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Metódy a spôsoby konsolidácie upravuje opatrenie MF SR  č. MF/27526/2008-31 zo 17.decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o metódach a postupoch konsolidácie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31 zo dňa 9. decembra 2009 a neskorších predpisov. Konsolidovanú súvahu a konsolidovaný výkaz ziskov a strát ako aj príslušné tabuľky a poznámky mesto predkladá cez informačný systém RIS.SAM priamo Ministerstvu financií SR. 
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Mesto Šamorín za ním zriadené rozpočtové organizácie a dcérske účtovné jednotky podľa ustanovenia § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe ich individuálnych účtovných závierok a informácií o vzájomných obchodných vzťahov. 
	Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2019
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0




5.	Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2019  


Imrich Tóth  – uviedol predložený materiál
V zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a uznesenia číslo 14/2020/V zo dňa 05.05.2020, ktorým MsZ schválilo ročnú účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií je mesto povinné overiť individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 audítorom.
Otázky ani návrhy neodzneli.


Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za správu nezávislého audítora z auditu účtov. závierky mesta Šamorín za rok 2019
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



6.	Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2019 

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je mesto povinné overiť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019 audítorom.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2019  
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



7.	Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 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 novovytvoreného pozemku geometrickým plánom parc. č. 142/14 o celkovej výmere 230m2 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.
     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 prevodu  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie odpredaja 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.
     Zámer na prevod nehnuteľnosti bol schválený na zasadnutí MsZ v Šamoríne v mysle Zbierky uznesení čiastky č. 16/2020/IX. zo dňa 17.09.2020.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie –  Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Michal Seník

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


8. 	Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Anna Panenková
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.
10. hlasovanie – Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Anna Panenková
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



9.	Návrh na schválenie prevodu 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.
11. hlasovanie –   Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Gejza Vass 
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



10. 		Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia  bytom Pomlejská cesta 461/3, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 22.10.2020 ako vlastníci objektu so súp. č. 83 na pozemku registra „C“  parc. č. 1253/1 o výmere 177m2 ako zastavaná  plocha na Bratislavskej ceste v katastrálnom území Šamorín požiadali o možnosť odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1253/2 o celkovej výmere 108m2 ako zastavaná plocha vo vlastníctve Mesta Šamorín, situovaný v tesnom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov.
Skutočnosťou je, že po prehodnotení žiadosti v komisii výstavby a ÚS bolo doporučené prerozdelenie pozemku z dôvodu zachovania prechodu pre peších na Bratislavskú cestu. V dôsledku polohy, tvaru a veľkosti novovytvorený  záujmový pozemok je využiteľný 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 nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia
prítomných – 17
za – 2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

11. 	Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Mestský strelecký klub

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 a dodatočnou legalizáciou stavebných objektov „SO 01 Prístrešok, SO 03 Kancelária, SO 07 Kancelária a parkovacie plochy na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3449/3, 3456/3 a 3453/4 v katastrálnom území Šamorín žiadateľom - investorom stavby Mestský strelecký klub Šamorín – Somorja, Záhradnícka 16, 931 01 Šamorín, predkladáme na schválenie – návrh na  uzatvorenie:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutom pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na časti pozemku registra „E“:
	parc. č. 1050 o celkovej výmere    3158m2 ako zastavaná plocha a nádvorie LV č. 870

podľa situačného výkresu s výkazom výmery asfaltovej plochy 153m2 
za účelom umiestnenia asfaltovej plochy s právom prechodu, prejazdu a sprístupnenia areálu streleckého klubu medzi
povinnou osobou:
Mesto Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku 
a oprávnenou osobou:
Mestský strelecký klub Šamorín – Somorja, Záhradnícka 16, 931 01 Šamorín.	
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie –   Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. Šamorín – Mestský strelecký klub



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



12. 	Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	Zoltán Bertók je investorom stavby pod názvom „Polyfunkčný dom – prestavba“ pozostávajúcej z 6 bytových jednotiek a obchodných priestorov na pozemkoch 2711/1, 2711/2 a 2712/1 v katastrálnom území Šamorín na Gazdovskom rade. Investor stavby v súlade so STN 73 6110/Y2 , ktorá určuje ukazovatele pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk, je povinný zabezpečiť výstavbu parkovacích miest pre plánovaný objekt polyfunkčného domu.
Mesto Šamorín v záujme doriešenia možnosti realizácie investičného zámeru investora navrhuje spoluprácu formou poskytnutia voľného priestranstva na vybudovanie parkovacích miest na častiach pozemkov registra „C“ parc. č. 2630/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5293m2 a parc. č. 2631/9 ako ostatná plocha o celkovej výmere 2805m2 vedených na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín.  
	Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie –   Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“

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




13. 	Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín  do občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“    

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
Občianske združenie   Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov, so sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín  je dobrovoľnou organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je apolitickým  združením, svoju činnosť rozvíja na demokratických zásadách pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti, tolerancie a dôvery. Cieľom občianskeho združenia je najmä podpora regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a podpora trvalo udržateľného ekonomického, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho rozvoja regiónu.   
Podľa §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vstup mesta do rôznych združení schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou  hlasov poslancov. 
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie –   Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“

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

14.	Interpelácie poslancov

15.	Podnety občanov
 
16.   Rôzne

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



primátor mesta
									  Csaba Orosz
									


Zapísala: Iveta Virághová						

