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Zápisnica č. 28 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  09.12.2021 
 

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 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 16, s omeškaním prišli poslanci  Élesztős a  Hideghéthy. 

Ospravedlnil sa poslanec Ürge Ľudovít, Tomáš Jávorka a Roland Kovács. Pri 

takomto počte je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 

Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová. 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Henrieta Balheimová, Márton 

Domsitz a Ladislav Czafik 

 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 14 

za – 1   2   3   4   5   7   8  10   13  14  15  16  17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Péter Varju a Csaba Hideghéthy 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie 

prítomných – 14 

za – 1   2   3   4   5   7   8  10  13  14  15  16  17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
Doplnenie programu rokovania: 

K predloženému Programu rokovania odzneli 3 návrhy na doplnenie a návrh 

stiahnuť  programový bod č. 3 z programu rokovania. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
3. hlasovanie – za program rokovania  s doplnením do bodu „Rôzne“  
prítomných – 14 
za – 1   2   3   4   5   7   8   10  13  14  15  16  17  18  
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proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – stiahnutie programového bodu č.3 (Návrh na schválenie VZN Mesta 

Šamorín  č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o 
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šamorín, v znení VZN č. 
11/2017  a VZN  č. 9/2019) 

 

prítomných – 14 
za – 1   2   3   4   5   7   8   10  13  14  15  16  17  18  

proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

2. Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 11/2021 o 
podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve Mesta 
Šamorín 

 
Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. 

Návrh VZN bol vypracovaný na základe návrhu finančnej komisie zo dňa 

25.10.2021. V minulosti Mestské zastupiteľstvo mesta schvaľovalo zriadenie 

vecného bremena bezodplatne Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle mesta 

a na úradnej tabuli mesta dňa 23.11.2021, ku ktorým obyvatelia mesta mohli zaslať 

pripomienky do 03. 12. 2021. 

 Podľa § 66 ods. 5 zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v z.n.p.:  

„5. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku  výkonu práv podniku 

podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na 

jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 

Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom 

podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku 

núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo 

dňa, keď k vzniku  núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa 

podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z 

nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa 

uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.“ 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

5. hlasovanie – za Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 11/2021 o 
podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve Mesta 
Šamorín 

prítomných – 14 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10   13  14  15  16  17  18  

proti – 0 
zdržal sa – 0     
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3. Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín  č. 12/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 
3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Šamorín, v znení VZN č. 11/2017  a 
VZN  č. 9/2019 

 

Tento bod bol stiahnutý z programu nakoľko sa v návrhu našli nedostatky, 

ktoré sa nestihli včas odstrániť. 

 

Poslanec Hideghéthy sa dostavil na rokovanie MsZ. 

 

 

4.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šamorín č. 13/2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 

 
Mgr. Márton Domsitz – uviedol predložený materiál. 

Mesto v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch je subjektom, ktorý 

zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

na svojom území.  

Z toho vyplýva aj povinnosť obce vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť 

sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady. Za tento odpad platia fyzické osoby 

poplatok na základe odovzdaného množstva na zbernom dvore (množstvový zber). 

Zákon určuje rozpätie sadzby poplatku od 0,015 – 0,078 eura za kilogram týchto 

odpadov bez obsahu škodlivín. Návrh VZN obsahuje zvýšenie poplatku za drobné 

stavebné odpady z dôvodu zvýšenia nákladov mesta za tieto služby. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 

13/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady 

prítomných – 15 

za – 1   2   3   4   5   7   8   10   13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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5. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k.ú. Šamorín – Agrosam s.r.o. 
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Agrosam s.r.o. so sídlom Pomlejská cesta 3, 931 01 Šamorín v zastúpení 

Andrássy s.r.o. podaním zo dňa 17.08.2021 požiadal o prenájom časti pozemku 

registra „C“ parc. č. 856/11 o celkovej výmere 662m2 ako zastavaná plocha 

v katastrálnom území Šamorín, o veľkosti 108,5m2, pre účely vytvorenia 8 

parkovacích miest pre plánovanú stavbu predajne fy. Agrosam na pozemkoch parc. 

č. 950/4/9 a 1253/1. 

Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a po doplnení podania 

o projekt dopravného riešenia a posudok z hľadiska požiarnej bezpečnosti 

odporučila uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku na dobu v súlade  s § 9a ods. 

9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 

11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Šamorín. 

Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  

slúžiť svojmu účelu, a to ako žiadateľom udržiavané a zveľaďované verejné 

priestranstvo, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku 

menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta bol schválený na 

zasadnutí MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 27/2021/XIII. zo dňa 

04.11.2021. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 
Šamorín – Agrosam s.r.o. 

prítomných – 15 

za – 1   2   3   4   5   7   8   10   11  12  13  14  15  16  18 

proti – 0 

zdržal sa – 17 
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6. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Ján Starý a manž. 

Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra  

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

Účelom navrhovaného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká 

vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a vytvoriť podmienky na ochranu 

verejného poriadku. Podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  podľa § 79 ods. 6 v nadväznosti na § 15 ods. 5 

a ods. 16 zákona o hazardných hrách, a to uplatnením podmienok, že herňa 

nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od zákonom 

stanovených zariadení (školy, školské zariadenia, a pod.), resp. od inej herne. 

Prevádzkovateľom, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN 

sa toto VZN nevzťahuje do skončenia platnosti ich licencií (platnosť licencií je 2 

resp. 5 rokov.) V nasledujúcom období by sa príjmy z hazardných hier výrazne 

znížiť nemali, bude to závisieť od dátumu skončenia platnosti licencií, ako aj 

prispôsobení sa prevádzkovateľov hazardných hier na nové podmienky stanovené 

zákonom. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 

Šamorín – Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav 

Nôška a manž. Slavomíra 

prítomných – 1 
za – 1   2   3   4   5   7   8   10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Prišiel poslanec Pavel Élesztős. 

 

7.  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Lucia Horváthová  
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Mgr. Lucia Horváthová bytom Dúhová 14, 931 01 Šamorín podaním zo dňa 

06.10.2021 požiadala o prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 1655/71 

o celkovej výmere 633m2 ako orná pôda v katastrálnom území Šamorín, o veľkosti 

40m2 v časti situovanej v tesnom susedstve oploteného areálu RD a nehnuteľností 

parc. č. 1655/88, 1655/66, 1655/67 a 1655/99 vo vlastníctve žiadateľa, za účelom 

zveľadenia a udržiavania nevyužívaného záujmového pozemku. 
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Komisia výstavby a ÚS prerokovala podanie žiadateľa  a odporučila 

uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým sa 

dopĺňa  VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Šamorín. 

Navrhovaným riešením je využitie prebytočného majetku mesta, ktorý bude  

slúžiť svojmu účelu, a to ako žiadateľom udržiavané a zveľaďované verejné 

priestranstvo, čo  je dôvodom hodného osobitného zreteľa prenájmu tohto majetku 

menovanému žiadateľovi v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 3/2015 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta bol schválený na zasadnutí 

MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 27/2021/XV. zo dňa 

04.11.2021. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

9. hlasovanie –   za Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. 

Šamorín – Mgr. Lucia Horváthová  
prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

8. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta – poľnohospodárskej 

pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

Donau farm  Šamorín, s.r.o. 

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál. 

Donau farm Šamorín, s.r.o. ako dlhodobý nájomca poľnohospodárskych 

pozemkov v k.ú. Bučuháza, Kraľovianky, Mliečno, Čilistov a Šamorín vedených vo 

vlastníctve Mesta Šamorín vyplývajúc zo skutočnosti, že dňom 31.10.2021 končí 

platnosť nájomnej zmluvy č. výst-98/2009 zo dňa 02.10.2009, podaním zo dňa 

10.06.2021 požiadal o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle podmienok 

uvedených  v návrhu zmluvy. 

 Na základe uvedeného predkladáme zámer na schválenie prenájmu 

poľnohospodárskych pozemkov o celkovej užívanej výmere 803 780,23m2, z toho 

18 165m2 v k.ú. Bučuháza, 56 302,83m2 v k.ú. Kraľovianky, 81 759,50m2 v k.ú.  

Mliečno, 5 179,00m2 v k.ú. Čilistov 642 373,90 m2 v k.ú. Šamorín z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 9 písm. c) novely zákona č. 
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138/1991 Zb. v platnom znení a VZN č. 2/2011 o nakladaní  s majetkom mesta, 

z dôvodu využitia prebytočného majetku mesta, ktorý bude aj naďalej slúžiť svojmu 

účelu poľnohospodárstvu a v neposlednom rade vytvoreniu pracovných miest 

obyvateľstvu. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

10. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta – poľnohospodárskej pôdy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Donau farm  

Šamorín, s.r.o. 

prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

9.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľnosti v k.ú. Bučuháza z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – MNM tech s.r.o. 

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

Fy. MNM tech s.r.o. so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra v zastúpení 

konateľom Martinom Bračen  podaním zo dňa 20.09.2021 v súvislosti so 

zabezpečením realizácie stavby „IBV Bučuháza – Rodinné domy a infraštruktúra, 

stavebný objekt - prístupová komunikácia“ v katastrálnom území Bučuháza, 

požiadal pre účely zabezpečenia stavebného povolenia o možnosť uzatvorenia 

nájomnej zmluvy na stavbou dotknutý pozemok  v súlade s platným ÚP mesta 

a právnymi predpismi. 

 Na základe predloženého situačného plánu pre účely uzatvorenia nájomnej 

zmluvy na stavbou dotknutú nehnuteľnosť registra „C“ parc. č. 80 o výmere 4586m2 

ako zastavaná plocha vedenú na LV č. 870, predkladáme zámer 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. 
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11. hlasovanie –   Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľnosti v k.ú. Bučuháza z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – MNM tech s.r.o. 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

10.  Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti 

v k.ú. Šamorín – Hala s.r.o. 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Mesto Šamorín – investor stavby „Úprava križovatky ul. Bratislavská – 

Kasárenská, Šamorín“ podľa projektovej dokumentácie vyhotoviteľa ARGUS DS, 

s.r.o. so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01  Trenčín, zabezpečilo realizáciu stavby. 

     Po ukončení v rámci kolaudácie diela bolo vyhotovené geometrické 

zameranie skutkového stavu, v rámci čoho boli oslovení vlastníci stavbou 

dotknutých pozemkov o doriešenie majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam. 

 Na základe geometrického plánu č. 1214/2021 na oddelenie pozemkov bolo 

zahájené rokovanie s vlastníkom dotknutých pozemkov – fy. HALA s.r.o., ktorej 

pozemky sú zastavané stavbou. Na základe návrhu zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve bola dohoda o odkúpení pozemkov Mestom Šamorín, za kúpnu cenu vo 

výške 1,- Eur. 

V zmysle uvedeného predkladáme na schválenie návrh na schválenie 

odkúpenia  nehnuteľnosti  v súlade s § 6 VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie –  za Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v  k.ú. 

Šamorín – Hala s.r.o. 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

11.  Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 

vlastníctve SR resp. v správe Slovenského 

pozemkového fondu 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Na území mesta Šamorín resp. pod objektami školských a predškolských 

zariadení sú evidované nehnuteľnosti – pozemky majetkoprávne neusporiadané, 
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ktorých vlastníkom podľa evidencie KN je Slovenská republika a neznámi vlastníci, 

ktoré  spravuje Slovenský pozemkový fond.  

Za účelom vysporiadania majetkoprávnych vzťahov v areáli Základnej školy 

Mateja Bela na Kláštornej 4  v Šamoríne Mesto Šamorín oslovilo SPF na dodatočné 

majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností z dôvodu zabezpečenia prípravných 

a realizačných prác rekonštrukcie a prístavby objektu  ZŠ. 

Na základe písomného vyjadrenia Regionálneho odboru SPF Dunajská Streda 

nevyhnutným podkladom a prílohou žiadosti je výpis z uznesenia MsZ v Šamoríne 

o dodatočnom majetkoprávnom usporiadaní pozemkov formou uzatvorenia kúpnej 

zmluvy na dotknuté nehnuteľnosti v areáli ZŠ v katastrálnom území Šamorín, 

vedených na LV č. 3413.        

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie –  Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 

vlastníctve SR resp. v správe Slovenského 

pozemkového fondu 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10   12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

 zdržal sa –0 

 

12.  Návrh  na schválenie plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022   

Ing. Ján Lelkes – 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 2022  je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania 
s finančnými prostriedkami mesta. 
Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

14. hlasovanie –  za Návrh  na schválenie plánu kontrolnej č innosti 

hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022   
prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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13. Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky  

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona 
 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona inventarizáciou pohľadávok zistil, 

že v účtovnej evidencii má evidovanú pohľadávku po neb. Margite G. vo výške 

16.251,52€, ktorá je nevymožiteľná z dôvodu uzavretia dedičského konania bez 

majetku. Pohľadávka voči menovanej vznikla z dôvodu jej neschopnosti platiť 

úhradu za poskytnuté služby v plnej výške.  Menovaná nemala žiadny majetok, ani 

rodinných príslušníkov, ktorí by mali voči nej vyživovaciu povinnosť. Vzhľadom na 

to, že zomrela ako bezmajetná, domov seniorov nemal možnosť vymáhať vzniknutú 

pohľadávku. 

Podľa § 18 ods. 7 VZN 3/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Šamorín) zo dňa 30.06.2015,  na odpustenie dlhu nad 1 500 

EUR je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.    

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

15. hlasovanie – za Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky  

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona 

prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

14.  Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín do 

Združenia miest a obcí Slovenska 
 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) je dobrovoľným, záujmovým, 

na politických stranách nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky. 

Cieľom združenia podľa jeho stanov je najmä:  

a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní 
ich autonómneho  postavenia,  v súlade  s  Európskou  chartou  miestnej  
samosprávy, Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky,  

b) predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie  
problémov miestnej územnej samosprávy,  

c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených 
úloh.  

 ZMOS, združujúce mestá a obce v SR ako právnické osoby, je organizácia:  

• reprezentatívna - jej členom je dlhodobo približne 97 percent všetkých sídiel 
v SR  

• demokratická - dôsledne budovaná na demokratických princípoch zdola 
nahor  
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• nestranícka - činnosť vyvíja a postoje formuluje bez väzieb na politické 
subjekty  

• dobrovoľná – každé mesto alebo obec sa rozhoduje o svojom členstve 
samostatne a dobrovoľne  

• nezávislá – jej činnosť financujú členské mestá a obce  

• mimovládna – nie je súčasťou orgánov verejnej správy  

• vecne orientovaná – hľadá riešenia problémov miest a obcí, ktoré ovplyvňujú 
každodenný život občanov  

 

ZMOS ponúka spoluprácu na tvorbe legislatívy, servis pri monitoringu národnej a 

európskej legislatívy. Realizuje monitoring aktuálnych výziev pre miestnu územnú 

samosprávu z verejných a európskych zdrojov. Ponúka orientáciu v zložitom svete 

samosprávy, ktorý je v neustálom pohybe a dynamickom vývoji. Ponúka účasť na 

odborných seminároch, workshopoch a konferenciách. Vytvára platformy na 

výmenu skúseností. Ponúka priestor na osobnú účasť na vyjednávaní na úrovni 

rozporových konaní. Posudzuje vplyvy legislatívy a spoločne navrhuje alternatívy. 

ZMOS ponúka svojim členom bezplatný prístup k atraktívnym a pomerne širokým 

službám verejnoprávnej Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.  

Združenie miest a obcí Slovenska bolo v tomto roku autorom troch schválených 

noviel zákonov. Poslancom NR SR, prípadne konkrétnemu ministerstvu doručilo 

vlastné vypracované legislatívne a paragrafové znenie. V prípade ďalších 

schválených legislatívnych zmien participovalo na úrovni pripomienkového konania.  

ZMOS od decembra minulého roka vypracovalo cez národné projekty s expertnými 

tímami 10 analytických a dopadových štúdií obsahujúcich návrhy na realizáciu 

opatrení, ktoré účinne prispievajú k realizácii politík v rôznych oblastiach.  

ZMOS pravidelne, bezplatne, organizuje podujatia pre volených aj odborných 

predstaviteľov samospráv. Minulý rok sa týchto podujatí zúčastnilo viac ako 1 000 

hostí z prostredia členských samospráv.  

ZMOS realizuje poradenskú a metodickú činnosť, napríklad komentáre a 

usmernenia k legislatíve a oblastiam, na ktoré je mimoriadny dopyt z prostredia 

členskej základne.  

ZMOS je jediná organizácia, ktorá na pravidelnej báze realizuje reprezentatívne 

prieskumy mapujúce názory a postoje štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej 

samosprávy na témy týkajúce sa rôznych oblastí samosprávy.  

ZMOS je jediná organizácia na Slovensku, ktorá systematicky prezentuje príklady 

dobrej praxe, úspešné a udržateľné riešenia z komunálu, aké je možné efektívne 

zúročiť v ďalších samosprávach.   

Výška členského príspevku je na rok 2011 stanovená v sume 0,14 eura na 

obyvateľa. Počnúc rokom 2012 sa členský príspevok každoročne upravuje 

percentuálne o kumulovanú hodnotu medziročnej inflácie podľa údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky. Maximálna výška členského príspevku je 8300 eur za 

člena združenia (cca. na mesto Šamorín 2.308,06 €/rok) 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

16. hlasovanie –  za  Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín do 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
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prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5  7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

15.  Návrh na schválenie harmonogramu termínov  
  riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2022 
 

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál. 
Harmonogram termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2022 je 

naplánovaný takto:  

 

I. zasadnutie MsZ    10.02.2022 – štvrtok 
II. zasadnutie MsZ    14.04.2022– štvrtok 
III. zasadnutie MsZ    23.06.2022 – štvrtok 
IV. zasadnutie MsZ    22.09.2022 – štvrtok 
V. zasadnutie MsZ    27.10.2022 – štvrtok 
VI.  zasadnutie MsZ    08.12.2022 - štvrtok 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

17. hlasovanie – za Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych 
zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2022 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

16.  Interpelácie poslancov 

 
17. Podnety občanov 
 
 
18. Rôzne  
18.1 Správa nezávislého audítora 

o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 
2020   
 
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 20/2021/IV zo dňa 22.04.2021, ktorým MsZ schválilo ročnú 

účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín a mestom 

https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-o-statutarnom-audite-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-c-4312002-z-z-o-uctovnictve-v-zneni-neskorsich-predpisov-1363.html
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riadených rozpočtových organizácií je mesto povinné overiť individuálnu účtovnú 

závierku za rok 2020 audítorom. 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

18. hlasovanie – za Správu nezávislého audítora o overení individuálnej 
účtovnej závierky za rok 2020   

 
prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

18.2  Správa nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020   

 
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 2020 audítorom. 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

19. hlasovanie – za Správu nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

18.3 Informácia – Príkaz primátora č. 14/2021 

na vykonanie V. zmeny rozpočtu mesta na rok 

2021 
 

 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 

https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-o-statutarnom-audite-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-c-4312002-z-z-o-uctovnictve-v-zneni-neskorsich-predpisov-1363.html
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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 IV. 

zmeny rozpočtu na rok 2021 na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín. 

Zmena bola zverejnená 09.12.2021 na webovej stránke mesta aj na 

informačnej tabuli mesta. 

Otázky neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

20. hlasovanie – za informáciu- Príkaz primátora č. 14/2021 

    na vykonanie V. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021  

prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   7   8   9  10  12  13  14  15  16  17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 
19.   Záver 
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, 

primátor mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

primátor mesta 

           Csaba Orosz 

          

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


