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Zápisnica č. 33 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  19.07.2022 
 

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 15, ospravedlnili sa Henrieta Balheimová, Renáta Varga, 

Gábor Veres a Roland Kovács. S takýmto počtom je mestské zastupiteľstvo 

uznášania schopné. 

 

Za skrutátorku bola určená Marta Mezzei a za zapisovateľku zápisnice bola 

určená Ildikó Rusňáková. 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Péter Varju, János Méry 

a Márton Domsitz 

 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ilona Pirk a Ladislav Czafik 

 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie  

prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

Program 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
3. hlasovanie – za program rokovania  
prítomných – 15 

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

proti – 0 
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zdržal sa – 0 
Otázky ani iné návrhy neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
 
 
 

2. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 

Mesta Šamorín na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 
 

Csaba Orosz – uviedol predložený materiál 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín na 
funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 predkladáme v súlade s § 11 ods.4 písm. i) 
zákona SNR. č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Otázky neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta 

Šamorín na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0     
 

 
3. Návrh na určenie viacmandátových volebných 

obvodov a počtu poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 

rokov 2022 - 2026   

 
Csaba Orosz – uviedol predložený materiál. 

Podľa § 166 ods. 3 zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí  (ďalej len „zák. 180/2014 Z. z.“) volebné obvody a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v 

rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria 

viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného 

zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce. Podľa § 166 ods. 4 zák. 180/2014 

Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný 

obvod. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za Návrh na určenie viacmandátových volebných 

obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva 
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mesta Šamorín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026   
 

prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0     

 

                                                                                 

4.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín (ďalej 

len ,,VZN), č. 9/2022, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk na území mesta Šamorín 

 
Tibor Duducz – uviedol predložený materiál. 

Potreba prijatia nového VZN reflektuje na legislatívne zmeny ktoré priniesla 

novela zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 

Z.z. s účinnosťou od 01.01.2020 s prechodnými ustanoveniami a zastaralým 

Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Šamorín, predložený 

prevádzkovateľom pohrebísk – AREA Šamorín s.r.o., so sídlom Bratislavská č. 

88,  931 01 Šamorín  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín 
(ďalej len ,,VZN), č. 9/2022, ktorým schvaľuje Prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území mesta Šamorín 

 

prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0     
 
 

5.   Návrh na schválenie zámeru na prevod 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín  – Mevis 

Slovakia, s.r.o. 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

    Spoločnosť Mevis Slovakia s.r.o. so sídlom ulica Vicenzy 32, 931 01 Šamorín 

podaním zo dňa 28.06.2022 požiadala o možnosť odkúpenia pozemku registra „C“  

parc. č. 3495/13 o celkovej výmere 16.368m2  ako orná pôda vedený vo výlučnom 

vlastníctve Mesta Šamorín pre účely výstavby výrobnej haly situovanom v tesnom 

susedstve areálu spoločnosti Mevis Slovakia, s.r.o.  
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Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 3495/13 o celkovej výmere 16 368m2 ako 

orná pôda vedený na LV č. 870, priestranstva v tejto dobe využívaného na 

poľnohospodárske účely – pestovanie poľnohospodárskych plodín. Zámer na 

prevod tohto majetku menovanému žiadateľovi, ktorý je významným 

zamestnávateľom v našom meste ako i v regióne je dôvodom hodným osobitného 

zreteľa,  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. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

7. hlasovanie – za Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v k.ú. Šamorín  – Mevis Slovakia, s.r.o. 
prítomných – 15 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

6.  Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 

vlastníctve SR resp. v správe Slovenského 

pozemkového fondu 

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Na území mesta Šamorín pod objektami v užívaní resp. vo vlastníctve mesta  

sú evidované nehnuteľnosti – pozemky majetkoprávne neusporiadané, ktorých 

vlastníkom podľa evidencie KN je Slovenská republika a neznámi vlastníci, ktoré  

spravuje Slovenský pozemkový fond. 

Za účelom vysporiadania majetkoprávnych vzťahov objektu klubu dôchodcov  

v Šamoríne Mesto Šamorín oslovilo SPF na dodatočné majetkoprávne usporiadanie 

nehnuteľností z dôvodu zabezpečenia prípravných a realizačných prác obnovy 

klubu dôchodcov. 

Na základe písomného stanoviska Centra stanovísk a vecných bremien SPF 

Bratislava súhlasí s vydaním ÚR a SP na plánovanú stavbu, s podmienkou dodania 

nevyhnutných dokladov – zamerania navrhovanej stavby geometrickým plánom a 

výpisu z uznesenia MsZ v Šamoríne o dodatočnom majetkoprávnom usporiadaní 

pozemkov formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na stavbou dotknuté nehnuteľnosti  

v katastrálnom území Šamorín, vedených na LV č. 3511.    

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
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8. hlasovanie – za Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo 

vlastníctve SR resp. v správe Slovenského pozemkového 

fondu 
prítomných – 14 

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

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 
 

 
7. Záver 

 
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 

mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

primátor mesta 

               Csaba Orosz 

          

  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


