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Zápisnica č. 19
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa  25.02.2021

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. Ospravedlnil sa poslanec Pavel Élesztős a János Méry.

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

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Renáta Varga, Ladislav Czafik, Tomáš Jávorka
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   9  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Imrich Tóth a Tibor Duducz
2. hlasovanie – za overovateľov komisie
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

	Program
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania do bodu „Rôzne“
prítomných – 17
za – 1  2   3   4   5   6   8   10  11  12   13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
Otázky ani iné návrhy neodzneli.



Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za program rokovania 
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   10  11  12   13   14  15  16  17   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



2.	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021, 2022, 2023
Ing. Ján Lelkes – uviedol predložený materiál.
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu meste Šamorín pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia  §18 písm. c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.
Otázky ani pripomienky neodzneli.

5. hlasovanie – za Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021, 2022, 2023 
prítomných – 17
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

                
                 
3.	Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2021 – 2023

Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
	Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá viacročný programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia. Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, z finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný.
Otázky ani návrhy neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2021 - 2023
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   10  11  12  13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
4.	Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín  

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál
	MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., správca bytových domov Hlboká cesta 2167/13,15, Šamorín a Hlboká cesta 2168/17,19, Šamorín eviduje viaceré sťažnosti, reklamácie zo strany nájomcov bytov v týchto budovách ohľadne zlého technického stavu striech. Z uvedeného dôvodu často dochádza  k zatekaniu do bytov a to nielen pri extrémne výdatných dažďoch. 
Správca sa odvoláva na štúdiu, ktorú vykonala spoločnosť NABRO, s.r.o. a ktorá vyhotovila aj zoznam nevyhnutných opravných prác na odstránenie porúch strešnej konštrukcie, tie sú nasledovné:
	odstránenie pôvodnej plechovej veľkoformátovej krytiny (kotviace prvky pôvodnej krytiny sú v nevyhovujúcom stave), vrátane olemovania prestupov a oplechovania atík, komínov atď.
	odstránenie pôvodného strešného latovania a podstrešnej fólie (na mnohých miestach zhnité latovanie spôsobené zatekaním zrážok pri kotviacich prvkoch krytiny, porušené a zle prevedené spoje podstrešnej fólie).

podľa potreby oprava a posilnenie porušených prvkov nosnej sústavy krovu (hlavne v úžľabiach nadmerné zatekanie spôsobilo poškodenie nosných trámov krovu).
vyhotovenie novej súvislej podstrešnej poistnej hydroizolačnej vrstvy.
vyhotovenie latovania pre novú strešnú krytinu.
olemovanie a oplechovanie prestupov cez strešnú krytinu (komíny, potrubia, strešné okná, atiky)
	pokládka novej strešnej krytiny vrátane klampiarskych prác (v prípade potreby oprava dažďových žľabov a zvodov)
osadenie bleskozvodu a revízia  
V zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o použití prostriedkov peňažných fondov rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo.  Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
Na základe predbežných cenových ponúk opravné práce sú v celkovej hodnote 80.000,00€.
Návrh na čerpanie rezervného fondu:
Stav rezervného fondu k 25.02.2021		181.663,81 €
Použitie prostriedkov rezervného fondu	  	  80.000,00 €
Zostatok rezervného fondu po úprave		101.663,81 €
	

	Poslanec Nagy mal návrh, aby sa upresnilo použitie prostriedkov z rezervného fondu na jednu strechu nájomných domov.
7. hlasovanie – za doplnenie návrhu od poslanca Jozefa Nagya
prítomných – 17
za – 13
proti – 1   8   18
zdržal sa – 2   3   4   5   6   10   11   12   14   15   16   17   19
Doplnenie návrhu nebol schválený.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín 
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   13   14  15  16  17  18 
proti – 0
zdržal sa – 19



5.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021

PaedDr. Gábor Veres  – uviedol predložený materiál
	Návrh  už citovaného  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  je vypracovaný  na základe ust. § 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1 a  § 11 ods. (4) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,  ktorý určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na rok 2020 sa použijú predpokladané bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a príslušných odvodov, odchodného, kapitálových výdavkov a prevádzkové náklady súvisiace s bežnou réžiou bez údržby, materiálneho a interiérového vybavenia, kancelárskej a výpočtovej techniky. Cirkevná materská škola dostane dotáciu na dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za Návrh VZN č.1/2021 ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a škol. zariadení v zriaďovat. pôsobnosti Mesta Šamorín, súkrom. a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v r.2021

prítomných – 17
za – 1   2  3   4   5   7   9  10   11  12  13   14  15  16   17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

6.	Návrh na schválenie zámeny 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.
Zámer na zámenu nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 18/2020/V. zo dňa 15.12.2020. 	
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností v k. ú. Šamorín – Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín
prítomných – 17
za – 1   2  3   4   5   7   9  10   11  12  13   14  15  16   17  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. 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 s.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  pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia je schválenie predmetného 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.
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.
Zámer na prevod nehnuteľnosti bol schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 17/2020/X. zo dňa 26.11.2020.	
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Róbert Lelkes a manž. Júlia
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   7   9  10  11  12   13   14  15  16  18  19
proti – 0
zdržal sa – 17


8.	Návrh na schválenie zámeru na  prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park, s.r.o.

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	BALA park spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 21.01.2021 a následným doplnením zo dňa 11.02.2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie plánovanej výstavby Obytného parku „BALA“ etapa V a VI v k.ú. Šamorín, požiadala pre účely výstavby parkovísk o možnosť prenájmu a odpredaja pozemkov o veľkosti nevyhnutných pre realizáciu spevnených a dopravných plôch v súlade s platným ÚP mesta a právnymi predpismi.
Na základe predloženého geometrického plánu č. 36717568-1205/2021 zo dňa 10.02.2021 na oddelenie pozemkov vedených vo vlastníctve mesta pre účely uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorenú stavbou dotknutú nehnuteľnosť registra „C“ parc. č. 1921/248 o výmere 829m2 ako orná pôda vedenú na LV č. 870, predkladáme návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy na prenájom pozemku na základe odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu ako priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa § 16 ods. 5 písm. c VZN č. 3/2015., o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
	Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie –   za Návrh na schválenie zámeru na  prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – BALA park, s.r.o.
prítomných – 17
za – 1   2   4   5   6   8  10  11  12   13   14   16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 3   15








10. 	Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – BALA park, s.r.o.

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	  BALA park spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 21.01.2021 a následným doplnením zo dňa 11.02.2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie plánovanej výstavby Obytného parku „BALA“ etapa V a VI v katastrálnom území Šamorín, požiadala pre účely výstavby parkovísk o možnosť prenájmu a odpredaja pozemkov o veľkosti nevyhnutných pre realizáciu spevnených a dopravných plôch v súlade s platným ÚP mesta a právnymi predpismi.
Na základe predloženého geometrického plánu č. 36717568-1205/2021 zo dňa 10.02.2021 na oddelenie pozemkov vedených vo vlastníctve mesta pre účely uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorenú stavbou dotknutú nehnuteľnosť registra „C“ parc. č. 1921/249 o výmere 84m2 ako orná pôda vedenú na LV č. 870, predkladáme návrh na schválenie kúpnej  zmluvy na odpredaj pozemku na základe odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu ako priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa prevodu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015. s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Ďalšie otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie –   za Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – BALA park, s.r.o.

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









11. 	Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
	FC ŠTK 1914 Šamorín a.s. so sídlom Športová 450/29, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 09.02.2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie plánovanej výstavby „Futbalový štadión FC ŠTK 1914 Šamorín – Doplnková tribúna v katastrálnom území Šamorín, požiadala pre účely splnenia náročných požiadaviek celoštátnej druholigovej futbalovej súťaže, dlhodobý prenájom pozemku v areáli futbalového ihriska, z dôvodu nápomoci k splneniu požiadaviek na kapacitné možnosti pre divákov .
Na základe predloženého geometrického plánu č. 36780278-084/20 zo dňa 19.05.2020 na obnovenie pôvodného pozemku a oddelenie pozemkov vedených vo vlastníctve mesta pre účely uzatvorenia nájomnej zmluvy na novovytvorené plánovanou stavbou dotknuté nehnuteľnosti registra „C“ parc. č. 913/57 o výmere 2551m2 ako ostatná plocha a parc. č. 912/23 o výmere 331m2 ako ostatná plocha vedené na LV č. 3422, predkladáme návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy na prenájom pozemkov na základe odporučení príslušných odborných komisií pri MsZ v Šamoríne, a to s odôvodnením využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude slúžiť svojmu účelu ako priestranstvo potrebné k realizácii plánovanej stavby, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa § 16 ods. 5 písm. c VZN č. 3/2015., o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.		Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie –  hlasovanie za Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   10  11  12   13   14   15  16  17  18  
proti – 0
zdržal sa – 19





12. 	Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín –  „Dom opatrovateľskej služby“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – „Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona“, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
	Kolaudačným rozhodnutím č. 2213/2020-00003/SOcÚ zo dňa 25.11.2020 právoplatným 30.11.2020 bola povolené užívanie stavby „Dom opatrovateľskej služby“ so s. č. 2943 na pozemkoch registra „C“ 2823/11 a 2823/10  v katastrálnom území Šamorín, vedený na LV č. 939 vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín, ktorá bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálnu pomoc a nepretržitú opatrovateľskú službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osobe.
V súlade s § 4 ods. 3 písm. d) VZN Mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v platnom znení, všetky zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku mesta, týkajúce sa nehnuteľného majetku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie –  hlasovanie za Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín –  „Dom opatrovateľskej služby“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – „Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona“, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0



13. 	Informácia - Príkaz primátora č.8/2020 na vykonanie IV. 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 III. zmeny rozpočtu na rok 2020 na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín.
Zmena bola zverejnená 18.12.2020 na webovej stránke mesta, aj na informačnej tabuli mesta.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie –  Informácia – Príkaz primátora č.8/2020
na vykonanie IV. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8  10  11  12   13   14  15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0


14.	Interpelácie poslancov

15.	Podnety občanov
 
16.   Rôzne
16.1 Návrh  na schválenie Dodatku  č. 1  k Štatútu Mestského kultúrneho strediska - Városi Művelődési Központ

PaedDr. Péter Varju – uviedol predložený materiál.
Nakoľko  sídlo Mestského kultúrneho strediska  sa z Veternej ulice  premenovalo na  NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA, je potrebné túto zmenu vykonať aj v Štatúte Mestského kultúrneho strediska.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie –   Návrh  na schválenie Dodatku  č. 1  k Štatútu Mestského kultúrneho strediska - Városi Művelődési Központ
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8  10  11  12   13   14  15  16  17   18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

16.2 Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska – Városi Művelődési Központ

PaedDr. Péter Varju – uviedol predložený materiál.
	Nakoľko  sídlo Mestského kultúrneho strediska  sa z Veternej ulice  premenovalo na  NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA, je potrebné túto zmenu vykonať aj v Zriaďovateľskej listine Mestského kultúrneho strediska.
Otázky ani návrhy neodzneli.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie –   Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska – Városi Művelődési Központ

prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   8   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.





primátor mesta
									  Csaba Orosz
									




Zapísala: Iveta Virághová						

