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Zápisnica č. 18
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa  15.12.2020

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 18, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec Tibor Duducz.

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

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: 
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 18
za – 1   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: 
2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

	Program

Pred odsúhlasením programu rokovania poslanec Ing. arch. Tomáš Jávorka navrhol, aby sa programový bod č.6 stiahol z programu rokovania (Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ - Gabriela Krajcsovicsová) z dôvodu nových informácií, ktoré prišli na MsÚ.
Otázky ani iné návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania bez programového bodu č.6 
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0


4. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania do bodu „Rôzne“
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.	Správa o kontrole plnenia uznesení

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.

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

                
                 
3.	Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 13/2020/V zo dňa 06.02.2020

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
	Na základe výsledkov plnenia rozpočtu k 30.09.2020 a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktuálne uvoľnenie, resp. použitie 5 %-nej rezervy bežných výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie základných úloh a plynulého chodu mesta, ktorá bola vytvorená na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov.
Poslanec Méry požiadal poslanca Tótha ako vedúceho finančnej komisie, aby do budúcna boli materiály pripravené dvojjazyčne, načo mu poslanec Tóth odpovedal, že sa posnaží o to.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.
Poslanec Hideghéthy opustil miestnosť, nezúčastnil sa na hlasovaní.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 13/2020/V zo dňa 06.02.2020
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   13   14  15  16  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
Poslanec Hideghéthy sa vrátil do miestnosti po odhlasovaní. 

4.	Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľností v k.ú. Šamorín – Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál
	Mgr. Dávid Vincze a manž. Mária ako vlastníci nehnuteľnosti pozemku registra „C“ parc. č. 3457/573 v k.ú. Šamorín v zástavbe RD Labyrint, podaním zo dňa 02.12.2020 na základe zistených skutočností pri zameraní stavby chodníka vybudovaného v rámci stavby komunikácií v danej lokalite, požiadali o schválenie majetkoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom dotknutých stavbou formou zámeny nehnuteľností vedených vo vlastníctve žiadateľov a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Šamorín, formou bez finančného vyrovnania.
     Mesto Šamorín je vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 3457/569 o celkovej výmere 1789m2 ako zastavaná plocha vedený na LV č. 1492  katastrálnom území Šamorín v lokalite „Zástavby Labyrint – 155 rodinných domov“, na ktorom sú umiestnené novovybudované stavebné objekty komunikácie a chodníky. 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa, čo je v súlade s VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) pri zohľadnení polohy a výmery nadobudnutého pozemku dotknutého stavbou chodníka  je tu oprávnený dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 	
Poslanec Méry požiadal poslanca Faragóa ako vedúceho komisie výstavby, aby do budúcna boli materiály pripravené dvojjazyčne
	Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľností v k.ú. Šamorín – Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0





5.	Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ - Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra 

Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál
	Ing. Ján Starý a manž. Adriana a Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra  sú spoluinvestormi stavby pod názvom „Polyfunkčný dom, Kováčska ul. 4“ na  pozemku registra „C“ parc. č. 1407 o celkovej výmere 305m2 vedený na LV č. 377 v katastrálnom území Šamorín na Kováčskej ulici. 
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 za účelom zabezpečenia parkovania zákazníkov
	Mesto Šamorín v záujme doriešenia možnosti realizácie investičného zámeru investora navrhuje spoluprácu formou poskytnutia voľného priestranstva na vybudovanie parkovacích miest na časti pozemku  registra „C“ parc. č. 2099/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1710m2  vedený na LV č. 870 vo vlastníctve Mesta Šamorín.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ - Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra 
prítomných – 18
za – 1   2   4   5   6   8   9  10   13   14  15  16   18  19
proti – 7
zdržal sa – 3   11   12



7.	Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ - Gabriela Krajcsovicsová

Na návrh poslanca Ing. arch. Tomáša Jávorku bol Návrh stiahnutý z programového bodu.


8. 	Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – CONCRETE SK, s.r.o.

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.
Stavebník CONCRETE SK, s.r.o. Pribylinská 4, 931 04 Bratislava v zastúpení Andrássy s.r.o. podaním zo dňa 30.10.2020, žiadajú o odsúhlasenie trasy elektrického vedenia a o odsúhlasenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena pre účely realizácie projektu v súlade so schválenou dokumentáciou  CITY GARDENS – Šamorín Bytový dom Prestavba výrobnej haly na bytový dom na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3074 3073/1  v k.ú. Šamorín na Kasárenskej ulici, na stavbou dotknutých pozemkoch – trasy elektrickej prípojky – parc. č. 10/1, 3/8, 10/3 a 20/1 vo vlastníctve Mesta Šamorín..   
Na základe uvedeného  predkladáme  návrh na schválenie uzatvorenia:
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území Šamorín, a to na pozemky registra “C“:
parc. č.   10/1  o celkovej výmere  	1536m2 ako zastavaná plocha
parc. č.     3/8  o celkovej výmere    	  147m2 ako zastavaná plocha
parc. č.   10/3  o celkovej výmere             165m2 ako zastavaná plocha 
parc. č.   20/1  o celkovej výmere   	4961m2 ako zastavaná plocha
vedené na LV č. 870 medzi
povinnou osobou – Mesto Šamorín, ako vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov
a
oprávnenou osobou – Západoslovenská distribučná, a.s.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k.ú. Šamorín – CONCRETE SK, s.r.o.
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   8   9  10  11  12   13   14  15  16  18  19
proti – 7
zdržal sa – 0

9.	Návrh na schválenie finančného vyrovnania kúpnej ceny pozemku v k.ú. Šamorín– Ladislav Sándor a manž. Alžbeta

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	Ladislav Sándor a manž. Alžbeta bytom Hviezdna 3, 931 01 Šamorín na základe dlhodobých predchádzajúcich rokovaní podaním zo dňa 25.11.2020 opätovne požiadal o finančné vysporiadanie pozemku s nasledovným odôvodnením:
Dňa 16.04.1973 žiadatelia s právnym predchodcom MsÚ s vtedajším MsNV podpísali dohodu o zriadení práva osobného užívania na stavebný pozemok o výmere 546m2 za kúpnu cenu vo výške 3276,-Kčs. V rámci konania ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) v k.ú. Šamorín, Rozhodnutím Z-5765/07 OÚ DS Katastrálny odbor na základe podkladov z katastrálneho operátu, štátnych archívov a z listín poskytnutých účastníkmi konania spracoval a aktualizoval údaje na listoch vlastníctva a aj v podobe vektorovej mapy určeného operátu. Na základe tejto skutočnosti po prehodnotení predložených dokladov a odborných stanovísk právnikov a zamestnancov katastrálneho úradu a v rámci dovolenej odchýlky zjednotenia parciel k nepresnému vyznačeniu výmery záujmovej parc. č. 1503 o výmere 546m2, ktorej v súčasnosti zodpovedajú  pozemky registra „C“ parc. č. 1503/1 o výmere 371m2 ako zastavaná plocha, parc. č. 1503/2 o výmere 134m2 ako zastavaná plocha a parc. č. 1503/3 o výmere 1m2 ako zastavaná plocha vo vlastníctve žiadateľa vedené na LV č. 541  je celková výmera pozemkov 506m2.            
     Na základe uvedených skutočností predkladáme na schválenie dodatočné finančné vysporiadanie  za neoprávnene uhradenej kúpnej ceny za výmeru 546m2 finančnú úhradu vo výške 19,50 Eur/m2 za vykázaný rozdiel pozemku o výmere 40m2.
	Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie –   za Návrh na schválenie finančného vyrovnania kúpnej ceny pozemku v k.ú. Šamorín– Ladislav Sándor a manž. Alžbeta
prítomných – 18
za – 1   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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
 	  Na základe ustanovenia § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá  raz za šesť mesiacov  návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie obecnému, resp. mestskému  zastupiteľstvu.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šamorín na I. polrok 2021  je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami mesta.
Poslankyňa Bauer mala návrh, aby hlavný kontrolór  vypracoval do februára 2021 hodnotiace stanovisko  prechodu MPBH na nový systém účtovania.   
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie –   za Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 
prítomných – 18
za – 1   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 harmonogramu termínov 
riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál.
	Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020  prerokovalo  Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021, ktorý schvaľuje/neschvaľuje v predloženom rozsahu.
		Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie –   Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021
prítomných – 18
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0





12.	Interpelácie poslancov

	Poslanec Imrich Tóth odovzdal interpeláciu ohľadne parkovania autobusov na Priemyselnej ulici v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, ktoré rušia skoro ráno kľud naštartovaním a zahrievaním autobusov, takisto aj nočný kľud, nakoľko sa s autobusmi vracajú po 23 hodine.
Interpelácia odovzdaná písomne a žiada odpovede na otázky:
1) Kto prevádzkuje toto parkovisko autobusov a nákladných vozidiel?
2) Kto vydal povolenie na túto činnosť?
3) Je táto parcela v súlade s enviromentálnymi požiadavkami pre takúto činnosť?

15.	Podnety občanov
 
16.   Rôzne

	V termíne od 29.06.2020 do 25.09.2020 prebehla na úseku odpadového hospodárstva Mestského úradu Šamorín kontrola Okresným úradom Dunajská Streda (odbor starostlivosti o životné prostredie) vo veci plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolou boli zistené niektoré nedostatky, medzi ktoré patrilo, že Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne na roky 2016-2020 (ďalej iba „POH“) nebolo schválené mestským zastupiteľstvom. POH nebolo mestskému zastupiteľstvu predložené z dôvodu, že uvedený zákon (§ 10 ods. 4 písm. b) neurčuje priamo schvaľovateľa POH. Z dôvodu vytknutia nedostatku zo strany kontrolného úradu týmto predkladáme na schválenie mestskému zastupiteľstvu POH.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie –   Návrh na schválenie "Programu odpadového hospodárstva Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne na roky 2016-2020"
prítomných – 
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





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


primátor mesta
									  Csaba Orosz
									

Zapísala: Iveta Virághová						

