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Zápisnica č. 34 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  22.09.2022 
 

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 14, ospravedlnili sa Roland Kovács a János Méry, 

poslanec Hideghéthy sa oneskorí. S takýmto počtom je mestské zastupiteľstvo 

uznášania schopné. 

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 

Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová 

 

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:  

 

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie  

prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   6    8   9   10   11  13  14  15  16   17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

 

2. hlasovanie – za overovateľov komisie  

prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  13  14  15  16   17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

Program 
K predloženému Programu rokovania primátor navrhol stiahnuť programový 

bod č. 7 z programu rokovania. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
3. hlasovanie – za stiahnutie programového bodu č.7 (Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šamorín č. 11/2022 o ochrane mestského parku Pomlé)    
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prítomných – 16 
za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  13  14  15  16   17  18   

proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za program rokovania  
prítomných – 16 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  13  14  15  16   17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 
 
Poslanec Hideghéthy prišiel na zasadnutie MsZ. 
 

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2022  
 

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 a 
uznesení MsZ v Šamoríne. 

Otázky a návrhy neodzneli. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2022  

prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0     
 

3.   Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022  

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 skutočnosti, ktoré nastali od schválenia II. 

zmeny rozpočtu na rok 2022 na základe poskytnutých informácií od Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť a na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín. 

Poslanec Jávorka mal návrh zmeny rozpočtu, aby sa suma 6.750,- EUR, ako 

zostatok z financovania pomníka na počesť Holokaustu presunula na položku pre 

životné prostredie, konkrétne na odpadové hospodárstvo na účely nákupu 

odpadových nádob. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

6. hlasovanie – za Návrh poslanca T. Jávorku k III. zmene rozpočtu 
mesta na rok 2022 
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prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

Poslanec Jozef Nagy mal otázku k vedúcemu ekonomického oddelenia, aby 

konkretizoval zmenu v rozpočte. 

Tomáš Szerda, odpovedal, že suma 150 tisíc EUR sa týka hlavne navýšenia 

položky na energie, s ktorým sa už z časti rátalo pri plánovaní rozpočtu v roku 2021, 

na rok 2022.  

K otázke sa vyjadril aj Gábor Veres, ktorý spomenul modernizovanie 

školských jedální a škôlok, nemalé finančné prostriedky sa vložili do obnovy starých 

elektr. vedení, žiarivky sa vymenili na úsporné LED osvetlenia,  ako aj na výmenu 

termostatov a vykurovacích telies v školských zariadeniach. 

Veľké investície sa vložili do výmeny elektrických sieti na ZŠ Mateja Bela, 

takisto sa zmodernizovala školská kuchyňa, vymenili sa kuchynské nástroje čím sa 

tiež znižuje energia. Takisto sa postupne vymieňali kuchynské elektroniky aj 

v niektorých jedálňach v materských škôlkach. V MŠ na Veternej ulici sa prerobila 

prechodná chodba a nasadili sa vykurovacie telesá. 

Všetky tieto položky navýšili rozpočet, ale boli potrebné aj ku zníženiu 

výdavkov na elektrickú energiu. 

 

7. hlasovanie – za Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 už 
s doplnením návrhu poslanca T. Jávorku 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

4.   Správa nezávislého audítora o overení 
individuálnej účtovnej závierky za rok 2021   

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

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 30/2022/III zo dňa 14.04.2022, ktorým MsZ schválilo ročnú účtovnú závierku, 

záverečný účet a výročnú správu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových 

organizácií je mesto povinné overiť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 

audítorom. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

8. hlasovanie – za Správa nezávislého audítora o overení individuálnej 
účtovnej závierky za rok 2021   

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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prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

5. Správa nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021   

 
Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. 

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 2021 audítorom. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

9. hlasovanie – za Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2021   

prítomných – 17 
za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 

6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šamorín č. 10/2022 o podmienkach prenajímania bytov 

vo vlastníctve mesta Šamorín  (ďalej len “VZN“) 
 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál. 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta sa predkladá na prerokovanie z dôvodu 

zmeny zákona a  podmienok pridelenia nájomných bytov. Súčasná zmena sa týka 

hlavne zosúladenia VZN s platnou právnou legislatívou ohľadom maximálneho 

príjmu oprávnenej osoby na uzavretie zmluvy o nájme. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

10. hlasovanie –   za  Návrh VZN č.10/2022 o podmienkach prenajímania 

bytov vo vlastníctve mesta Šamorín              

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

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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7.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šamorín č. 11/2022 o ochrane mestského parku Pomlé   
(ďalej len „VZN“) 

 
Programový bod bol stiahnutý z programu rokovania MsZ. 

 

 

8.  Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v katastrálnom území Šamorín– Silvia 

Panenková 

 
Zoltán Faragó  – uviedol predložený materiál 

Silvia Panenková podaním zo dňa 24.03.2022 ako vlastníčka pozemkov registra „C“ 

parc. č. 130/2, 130/1, 131/1 a 129 v katastrálnom území Šamorín požiadala 

o možnosť odkúpenia dlhodobo užívaného  pozemku registra „C“ parc. č. 142/18 

o celkovej výmere 139m2 v tesnom susedstve nehnuteľností vo výlučnom 

vlastníctve žiadateľky, s využitím na dodatočnú legalizáciu prístupu k pozemkom 

vedeným vo  vlastníctve žiadateľky, formou zachovania bezproblémového vstupu 

na pozemky. 

Skutočnosťou je, že v dôsledku polohy, tvaru a veľkosti záujmový pozemok je 

využiteľný a dlhodobo využívaný na žiadaný účel. Na základe preskúmania podania 

dôvodom na uskutočnenie zámeru mesta  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 nehnuteľného majetku mesta bol schválený MsZ v Šamoríne 

uznesením Zbierky čiastky č. 32/2022/XIII. zo dňa 23.06.2022. 

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 katastrálnom území Šamorín– Silvia Panenková 
prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18   

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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9.  Návrh na schválenie prevodu 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.  

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie odpredaja 

záujmového pozemku registra „C“ parc. č. 3495/13 o celkovej výmere 16.368m2 ako 

orná pôda vedený na LV č. 870 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to  

priestranstva v tejto dobe využívaného na poľnohospodárske účely – pestovanie 

poľnohospodárskych plodín. Schválenie prevodu tohto majetku menovanému 

žiadateľovi, ktorý je významným zamestnávateľom v našom meste ako i v regióne, 

je vo verejnom záujme a bude prínosom pre obyvateľov mesta. Kupujúci je 

strategickým investorom, ktorý realizáciou svojho investičného zámeru vytvorí 

ďalšie nové pracovné príležitosti a prispeje rozvoju mesta.       

Schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je  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.  

Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta bol schválený MsZ v Šamoríne 

uznesením Zbierky čiastky č. 33/2022/VI. zo dňa 19.07.2022.  

Poslanec Tóth dodal, že tento návrh prerokovala aj finančná komisia 

a navrhujú predať pozemok v hodnote 814.000,-€ nakoľko je to vyššia suma ako 

navrhol znalec. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

12. hlasovanie –  za Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. 

Šamorín  – Mevis Slovakia, s.r.o. 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  

proti – 0 

zdržal sa – 0 
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10.  Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného 

práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k.ú. Šamorín – 

Michal Matúš 
 

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 
Ing. Viktor Matúš a manž. ako vlastníci záhradnej chaty so súpisným číslom 

1204 vedenej na LV č. 2917 umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1175/4 

o výmere 35m2 ako zastavaná plocha na Pomlejskej ulici v katastrálnom území 

Šamorín ako dlhodobí nájomcovia  podaním zo dňa 26.08.2022 požiadali 

z dlhodobo pretrvávajúcich zdravotných problémov o schválenie prevodu 

nájomného práva k nehnuteľnostiam – pozemku registra „C“ parc. č. 1175/1 

o celkovej výmere 225m2 ako záhrada a parc. č. 1175/4 o výmere 35m2 ako 

zastavaná plocha v katastrálnom území Šamorín,  na syna Michala Matúša, trvale 

bytom Mestský majer 996/2, 931 01 Šamorín. 

Mesto Šamorín ako vlastník nehnuteľností – záhrad na Pomlejskej ulici 

v Šamoríne na základe schválených uznesení MsZ v Šamoríne uzatvorilo „nájomné 

zmluvy“ na užívanie pozemkov s jednotlivými nájomcami s platnosťou nájmov na 

dobu určitú. V predchádzajúcom období na základe písomných požiadaviek 

najbližších rodinných príslušníkov o prevod nájomného práva k užívanému 

pozemku zo závažných rodinných dôvodov (choroba, úmrtie), na základe 

schválenia MsZ v Šamoríne boli uzatvorené „zmluvy o nájme pozemkov“ so 

žiadateľmi. 

Záujmové pozemky registra „C“ parc. č. 1175/1 a parc. č. 1175/4 po celé 

obdobie  platnosti „zmluvy o nájme“ boli udržiavané a využívané len výhradne na 

záhradkárske účely v súlade s podmienkami zmluvy  a z dôvodu vložených 

investícií nájomcu do majetku obce, žiadateľ žiada o prevod nájomného práva 

k pozemkom z pôvodného užívateľa – nájomcu Ing. Viktora Matúša a manž. bytom 

Mestský majer 996/2, 931 01 Šamorín. 

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

13. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného 

práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k.ú. Šamorín – 

Michal Matúš  

prítomných – 17 

za  - 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18   

proti – 0 

zdržal sa –0 
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11. Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – SAD Dunajská 

Streda  

 
Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál. 

Mesto Šamorín ako výlučný vlastník nehnuteľnosti, prenajímateľ  – pozemkov 

registra „C“ parc. č. 2844/1 o celkovej výmere 6424m2 ako zastavaná plocha 

a nádvorie v k.ú. Šamorín  dňa 21.04.2020 uzatvorilo „Zmluvu o nájme parkovacích 

miest“ s nájomcom Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. so sídlom 

Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda, na prenájom časti uvedenej 

nehnuteľnosti – parkovacích miest v počte 3ks pre účely parkovania autobusov 

a s tým spojených činností, na dobu určitú na 4 roky, v súlade s podmienkami 

stanovenými v zmluve o nájme, s výškou nájmu 100,- Eur/za parkovacie 

miesto/mesiac. 

Z dôvodu požiadavky nájomcu na prenájom ďalších parkovacích plôch, 

predkladáme Vám návrh na dodatočné schválenie zámeru na prenájom časti 

verejného priestranstva, a to  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 

rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na uskutočnenie zámeru 

mesta v súlade § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

Otázky ani návrhy neodzneli. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

14. hlasovanie –  za Návrh na schválenie zámeru na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – SAD DS 

prítomných – 17 

za – 1   2   3   4   5   6   8   9   10   11  12  13  14  15  16   17  18 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

 

 
12. Interpelácie poslancov 

 

 
13. Podnety občanov 
 
 Pani Júlia Kalinová, obyvateľka Šamorína, ulica Pod záhradami sa obrátila 
so žiadosťou o možnosť a pomoc pri vybudovaní kanalizácie v danej lokalite, 
nakoľko cena za vytiahnutie žumpy je taká vysoká, že dôchodcovia majú problém 
s platbami iných dôležitých služieb. Ako obyvatelia danej lokality si uvedomujú, že 
pozemok a ani prístupová cesta nepatrí mestu, no podľa pani Kalinovej, je záujem  
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zo strany občanov o odovzdanie časti ich pozemku (prístupovej cesty) mestu, aby 
sa mohla vybudovať kanalizácia.  

Primátor povedal, že vie o tejto situácii. Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť eviduje žiadosť o vybudovanie kanalizácie, no na súkromné pozemky 
nezvykne investovať. Žiada o trpezlivosť, nakoľko ide o veľmi rozsiahlu investíciu, 
budúci rok sa tomu môžu začať venovať. 

 
 
14. Rôzne 
 
 

 
15. Záver 

 
Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor 

mesta poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

primátor mesta 

               Csaba Orosz 

          

  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Virághová       


