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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu pri MsZ 

v Šamoríne dňa 09.06.2021 
 

 
Prítomní: Mgr. Henrieta Balheimová, Roland Kovács, Mgr. Pirk Ilona, Ing. Monika Longhino, Ing. 
Renáta Vadóczová, JUDr. Miroslava Hargašová, Ing. Némethová Zuzana 
  
 
P r o g r a m :   
 

1) autobusové prístrešky vyhodnotenie VK 
2) notifikácie občanom 
3) príležitostné trhy v meste 
4) billboardy – odstránenie reklamného smogu 
5) budova KORONA – info  
6) podpora miestnych podnikateľov 
7) rôzne 

                    
 
Na úvod pani predsedníčka privítala členov komisie. 
 
K bodu 1) 
Členovia komisie boli informovaní o výberovom konaní na autobusové prístrešky.  Na rok 2021 
bolo vyčlenených 20 000Eur z rozpočtu mesta na obnovu, resp. výmenu prístreškov. V pláne je 
obnova  na Školskej ulici, na Gazdovskom rade, na Dubovej ulici a na Gútorskej ulici.  Výberového 
konania sa zúčastnili tri firmy (HOLD,spol. s. r. o, STRABAG s. r. o., a mmcité sk s. r. o.), výhercom 
sa stala spoločnosť mmcité sk s.r.o., podľa zvoleného kritéria (najnižšej ceny). 
 
K bodu 2) 
Pred komisiu predstúpil pán Branislav Papp, z firmy Perrysoft, ktorý predstavil integračnú 
platformu ,,SOM“. Aplikácia poskytuje možnosť občanom komunikovať so samosprávou. Ide 
o najmodernejší informačný kanál, kde nájdu na jednom mieste viacero dôležitých informácií, od 
oznamov mestského úradu, cez informácie o aktualitách, dôležitých kontaktov. Aktuálne informácie 
o dianí v meste získa každý, kto si do svojho mobilného telefónu stiahne aplikáciu pod názvom 
mesta. Aplikácia je dostupná pre Android aj iOS zariadenia zadarmo. Pán Papp ďalej skonštatoval, 
že výhodami sú rýchla komunikácia s občanmi a rýchle zavedenie do praxe. Cena sa odvíja od počtu 
obyvateľov. Firma ponúka skúšobnú dobu, ktorá trvá  približne 2 – 3 mesiace. Po skúšobnej dobe 
mesačné výdavky by boli v rozmedzí cca 200- 300Eur.  
Systém ponúka niekoľko modulov, z ktorého si mesto vyberie len tie, ktoré využije. Pomocou 
priamych správ sú zastihnuteľné obyvatelia kdekoľvek a kedykoľvek. K základným funkcionalitám 
patria priame správy, novinky v obci, kalendár udalostí, úradná tabuľa, adresár kontaktov, podnety 
od obyvateľov, ankety, susedská burza, návody, online noviny, verejná doprava. Postup 
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implementácie je nasledovný: súhlas mesta, návrh licenčnej zmluvy, osobné stretnutie, odovzdanie 
diela. Firma pomôže aj s úvodnou propagáciou. 
Členovia súhlasili s navrhovanou formou notifikácie občanom a navrhujú ju vyskúšať. 
 
K bodu 3) 
Členom komisie bol predložený návrh na základe podnetu Komisie kultúry, aby sa ,,Jarné trhy“ 
premenovali na ,,Svätourbanský jarmok“.  
Členovia ďalej navrhli, aby sa nepredávali textilné výrobky (ošatenie a obuv) na mestskom 
trhovisku (výnimku by tvorili ,,handmade“ textílie) a mali by byť uprednostnení miestni 
predajcovia.. Jeden člen sa zdržal hlasovania a ostatní členovia súhlasili s návrhom 
 
K bodu 4) 
Predsedníčka komisie informovala prítomných, že cieľom mesta je zrušenie reklamného smogu – 
veľkého množstva billboardov, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Spoločný stavebný úrad 
postupne zasiela výzvy na odstránenie nelegálnych billboardov“ v meste.  
Pani predsedníčka komisie ďalej informovala, že je v štádiu prípravy zmena a doplnenie VZN 
o pohrebiskách v meste, ktorý bude po dokončení predložený na prerokovanie  členom komisie.   
 
K bodu 5) 
Členovia komisie boli informovaní, že TIK (Turistická informačná kancelária) je vo finálnej fáze 
príprav. Slávnostné otvorenie budovy KORONA sa bude konať dňa 25.6.2021 pod záštitou pána 
primátora a následne sa uskutočnia HUDOBNÉ DNI na nádvorí KORONA v dňoch 25. – 26.  júna 
2021. 
 
K bodu 6) 
Vedúca podnikateľského odboru predniesla návrh na základe dopytu miestnych „handmade“ 
výrobcov, aby sa pred Veľkou nocou usporiadali remeselné trhy v drevených domčekoch pre 
miestnych remeselníkov, ktorí majú možnosť len v sobotu na miestnom trhovisku v obmedzenom 
množstve a priestore predávať svoje výrobky. Za týmto účelom aj v nadväznosti na bod rokovania 
3) bude vypracovaný návrh VZN, ktorým by sa upravili podmienky predaja na miestnom trhovisku 
a príležitostných trhoch v meste. 

 
 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. 
 
  
 
 
                                                                                                    Mgr. Henrieta Balheimová 
                                                                                    predsedníčka komisie 

 
 
Zapísala: Ing. Némethová 


