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Zápisnica č. 24 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  15.07.2021 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

1. Otvorenie 
 

Primátor mesta v zmysle § 12, ods.  1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolal mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Csaba Orosz, ktorý privítal 

prítomných poslancov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich 

poslancov je prítomných 18 preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Ospravedlnila sa poslankyňa MUDr. Renáta Varga a Ing. Tibor Duducz. 

Primátor mesta privítal pána Józsefa Berényiho, vicežupana TTSK, ktorý je 

hlavný koordinátor pre vzdelávanie a školstvo, dopravu, infraštruktúru 

a cyklodopravu. 
 

Za skrutátorku a zároveň aj zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta 

Virághová. 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ilona Pirk, Zoltán Faragó 

a Tomáš Jávorka 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7  8   9   10  11  12  13  14  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Nagy a Gábor Veres,  

2. hlasovanie – za overovateľov komisie 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

  

Program 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.  
3. hlasovanie – za program rokovania  
prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16   18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

2. Informácia – Príkaz primátora č. 8/2021 

na vykonanie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021  
 

Tomáš Szerda – 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 skutočností, ktoré nastali od schválenia rozpočtu na rok 

2021 na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín. 

Zmena bola zverejnená 03.05.2021 na webovej stránke mesta 

(https://samorin.sk/wp-content/uploads/2021/05/prikaz-primatora-I.-zmena-2021.pdf) aj na 

informačnej tabuli mesta. 

Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za Informáciu – Príkaz primátora č. 8/2021 na vykonanie 

I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021 
prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16   18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 
3.   Návrh na schválenie navýšenia základného imania 

spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o. 

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

Spoločnosť MPBH Šamorín, s. r. o., so sídlom  Veterná 23/D, 931 01 Šamorín, IČO: 

36261611, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 14977/T 100% 

dcérska spoločnosť Mesta Šamorín dňa 25.06.2021 vyhotovila v súlade so 

https://samorin.sk/wp-content/uploads/2021/05/prikaz-primatora-I.-zmena-2021.pdf
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zákonom o účtovníctve k 31.12.2020 individuálnu účtovnú závierku. Podľa účtovnej 

závierky vlastné imanie spoločnosti vykazuje zápornú hodnotu vo výške -

189 227,89 €.  Pokles hodnoty vlastného imania z pôvodnej výšky +186 099,12 € /k 

1.1.2020/ bola zapríčinená najmä tvorbou opravných položiek k rizikovým 

a dubióznym pohľadávkam z obchodného styku. Spoločnosť v predchádzajúcich 

účtovných obdobiach nevytvorila dostatočnú výšku opravných položiek. Podľa 

predbežných výsledkov overenia účtovnej závierky audítor odporúčal navýšiť 

hodnotu opravných položiek, ktoré spôsobili vysokú stratu spoločnosti za rok 2020, 

a tým aj pokles vlastného imania spoločnosti do záporného čísla. 

Spoločnosť vykázaním záporného vlastného imania podľa  §67a 

Obchodného zákonníka sa stala spoločnosťou v kríze. Podľa § 67a Obchodného 

zákonníka je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti 

hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. 

Úpadok spoločnosti upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je spoločnosť v 

úpadku, ak je predlžená – t. j. má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho 

záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (tzv. záporné vlastné imanie). Štatutárny 

orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, 

že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej 

alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná 

rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. 

 Vzniknutú situáciu navrhujeme riešiť navýšením aktuálneho základného 

imania spoločnosti (k 30.6.2021:  33 193,92 €) o 672 806,08 € peňažným vkladom. 

Po navýšení základného imania spoločnosti celkové základné imanie bude 

vykazovať hodnotu  706 000,00€. Na navýšenie základného imania navrhujeme 

použiť prostriedky z podnikateľskej činnosti mesta (zaplatenie nájomného podnikom 

vo výške 671 963,04 €) a iné rozpočtové zdroje mesta vo výške 843,04 €. 

V súlade s  § 6  ods. 5 zákonom o majetku obcí 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov  mesto môže  svoj majetok vložiť ako vklad do základného 

imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú 

osobu. O vklade rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za Návrh na schválenie navýšenia základného imania 

spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o. 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  18 

proti – 0 

zdržal sa – 19 
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4.   Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na 

rok 2021 

 
Ing. 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 skutočností, ktoré nastali od schválenia I. 
zmeny rozpočtu na rok 2021 (navýšenie  základného imania spoločnosti MPBH 
Šamorín,  s. r. o.) a na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť. 

Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
6. hlasovanie – za Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 

2021 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  18  

proti – 0 

zdržal sa – 19 

 

 
 

5.   Informácia o zriadení Spojenej školy, Slnečná 

2, Šamorín a Návrh na schválenie zámeru na 

zriadenie Základnej školy Slnečná 2, Šamorín       
 
Primátor mesta, predtým než odovzdal slovo pánovi Veresovi, poznamenal, 

že ako člen zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a člen školskej rady, 
tento zámer o otvorenie Spojenej školy nebol podporený. 

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) požiadali Mesto Šamorín pri riešení problému 

týkajúceho sa nedostatku voľných kapacít základných škôl v spádovej oblasti 

Šamorína. Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa 29. júna 2017  schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, na základe ktorého školský obvod 

Základnej školy Mateja Bela, Kláštorná 995 tvorí iba územie mesta podľa ulíc a 

mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza bez spoločného školského 

obvodu so susednými obcami. 

TTSK a MŠVVaŠ SR vidia riešenie v spojení škôl (Základná škola a Gymnázium 

M.R. Štefánika) od 1.septembra 2021. Súčasťou spojenej školy má byť školský klub 

detí a školská jedáleň. 

Na základe uvedeného má Mesto Šamorín zriadiť základnú školu a následne na 

základe dohody zriaďovateľov by bola základná škola spojená s gymnáziom do 

jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy má byť TTSK.  
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 V školskom roku 2021/2022 plánuje spojená škola otvoriť v organizačnej 

zložke Základná škola jednu triedu 1. ročníka a jednu triedu 5. ročníka v systéme 

plno organizovanej základnej školy. Postupne, ako sa bude počet tried v základnej 

škole zvyšovať, na základe prísľubu finančnej pomoci zo strany MŠVVaŠ SR sa 

plánuje rozšírenie priestorov novovzniknutej Základnej školy formou prístavby.  

 

Navrhovaný postup pri zriadení Spojenej školy: 

 

- Informovanie o zámere zriadenia Spojenej školy so sídlom Slnečná 2, 

Šamorín, 

- uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Gymnáziom M. R. Štefánika, Šamorín 

a mestom Šamorín na vypožičanie priestorov pre novú Základnú školu v 

priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 

- zaradenie Základnej školy, Slnečná 2, Šamorín do siete škôl a jej následné 

zriadenie všeobecne záväzným nariadením (predkladá mesto Šamorín po 

schválení Mestského zastupiteľstva Šamorín) so začiatkom činnosti od 

1.9.2021 formou žiadosti na MŠVVaŠ SR o vydanie rozhodnutia,  

- uzatvorenie dohody o zriaďovateľovi medzi TTSK a Mestom Šamorín s tým, 

že zriaďovateľom Spojenej školy bude TTSK, 

- vyradenie Základnej školy, Slnečná 2, Šamorín, so súčasťami zo siete 

formou žiadosti na MŠVVaŠ SR o vydanie rozhodnutia, 

- vyradenie Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín k 31.8.2021 na 

základe žiadosti na MŠVVaŠ SR  o vydanie rozhodnutia, 

- vyradenie školskej jedálne ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, 

Šamorín na základe žiadosti na MŠVVaŠ SR  o vydanie rozhodnutia, 

- zaradenie Spojenej školy so sídlom Slnečná 2, Šamorín do siete škôl 

a školských zariadení od 1.9.2021 s dvomi organizačnými zložkami, a to 

Základná škola a Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín, 

- zaradenie školskej jedálne ako súčasť Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín 

na základe žiadosti na MŠVVaŠ SR o vydanie rozhodnutia, 

- zaradenie školského klubu detí ako súčasť Spojenej školy, Slnečná 2, 

Šamorín na základe žiadosti na MŠVVaŠ SR  o vydanie rozhodnutia, 

- zriadenie všeobecne záväzným nariadením Spojenej školy, Slnečná 2, 

Šamorín od 1.9.2021 s dvomi organizačnými zložkami, a to Základná škola a 

Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín a jej súčasťami Školská jedáleň a 

Školský klub detí, 

- schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín, 

- začiatok činnosti Spojenej školy od 1.9.2021. 

 

Mesto Šamorín preskúmalo možnosti zriadenia základnej školy 

a dopracovalo sa k nasledovnému záveru. Na jednej strane časová tieseň 

realizácie, na druhej strane kapacitné problémy gymnázia, totiž voľné priestory 

v budove gymnázia sú postačujúce na dve triedy a v ďalšom školskom roku už by 
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prijímať žiakov nemohli. Pokladáme za dôležité vyzdvihnúť, že školská samospráva 

gymnázia zaujala odmietavý postoj k vytvoreniu spojenej školy. 

Komisia školstva a výchovy pri MsZ v Šamoríne z vyššie uvedených dôvodov 
zriadenie základnej školy v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, 
Šamorín neodporúča.  

Poslanec Méry János poznamenal, že nesúhlasí, aby problémy 
okolitých obcí riešilo mesto Šamorín, preto pri druhom návrhu bude  hlasovať 
proti. 

Ďalšie pripomienky, otázky ani iné návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
7. hlasovanie – za Informáciu o zriadení Spojenej školy, Slnečná 

2, Šamorín  

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  17  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
8. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na zriadenie Základnej 

školy Slnečná 2, Šamorín 

prítomných – 17 

za – 0 

proti –  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  17  18  19 

zdržal sa – 0 

 
Primátor mesta, ako aj zástupca TTSK poznamenal, že sa zaoberali s touto 

problematikou, práve preto bol prizvaný aj pán Berényi. Ďalej primátor povedal: 
Mal by som 2 návrhy o ktorých by som chcel aby teraz hlasovali poslanci 

MsZ.  Stretli sme sa so starostkou obce Macov, ktorá prejavila záujem o zriadenie 
základnej školy priamo v obci už v roku 2019, preto by som navrhol zapracovať do 
uznesenia riešenie ZŠ v obci Macov – ako prvý návrh. 

Druhý návrh by bolo zriadenie Spojenej základnej školy v SSOŠ SD Jednota 
na Vinohradskej ulici 48 Šamorín. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
9. hlasovanie – za zriadenie základnej školy by bolo zrealizované v obci 

Macov  

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  16  17  18  19 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
10. hlasovanie – za zriadenie základnej školy pre deti s trvalým pobytom 

mimo Šamorína v SSOŠ SD Jednota na Vinohradskej 48, 

Šamorín  
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prítomných – 17 

za – 1   2   4   5   6   8   9  10  11  12  14  16  17  18  

proti – 7  19 

zdržal sa – 3   13 

 

 
Záver 
Schválený program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa 

vyčerpal, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

primátor mesta 

           Csaba Orosz 

          

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


