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Zápisnica č. 1 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  24.11.2022 
 
 
 
 
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 

1. Otvorenie 
 

Rokovanie otvoril odstupujúci primátor mesta pán Csaba Orosz, ktorý privítal 
novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, podpredsedu mestskej volebnej 
komisie Ing. Leu Fašangovú, zamestnancov mestského úradu, predstaviteľov 
rozpočtových organizácií, zástupcov spoločenských organizácií pôsobiacich na 
území mesta, pozvaných hostí, bývalých primátorov mesta, prítomných občanov 
a všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie. 

 
 

2. Určenie zapisovateľa, skrutátora a overovateľov 
zápisnice 

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová. 
 
Za skrutátorku bola určená Kristína Mikócziová 
 

 Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Nagy a Márton Domsitz. 
 

 

3. Oznámenie predsedu volebnej komisie o 
výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí 

 
Podpredseda mestskej volebnej komisie Ing. Lea Fašangová oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.  
Konštatovala, že za primátora mesta bol zvolený pán Csaba Orosz.  
Prečítané informácie o výsledkoch volieb primátora aj poslancov mestského 

zastupiteľstva tvoria prílohu č. 1, a sú súčasťou tejto Zápisnice. 
 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 
a prevzatie insígnií 

 
Lea Fašangová prečítala sľub primátora mesta a požiadala novozvoleného 

primátora mesta pána  Csabu Orosza zložiť sľub primátora vyslovením slova 
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„sľubujem“ ako aj podpísaním sľubu. Novozvolený primátor mesta zároveň prevzal 
Osvedčenie o zvolení za primátora mesta a insígnie. 

Text aj podpísanie „Sľubu primátora“ tvoria samostatnú prílohu zápisnice.  
 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
mestského zastupiteľstva  

 
Márton Domsitz pričítal Sľub poslanca. Všetci novozvolení poslanci mestského 

zastupiteľstva zložili „Sľub poslanca MsZ“ vyslovením slova „sľubujem“, čo zároveň 
potvrdili svojim podpisom. Následne prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca 
mestského zastupiteľstva. 

Text aj podpísanie „Sľubu poslanca mestského zastupiteľstva“ tvoria 
samostatnú prílohu tejto zápisnice.  

 
 

6. Vystúpenie – príhovor novozvoleného primátora 
 
Novozvolený primátor mesta Csaba Orosz poďakoval občanom za prejavenú 

dôveru v komunálnych voľbách.  
Príhovor primátora mesta tvorí prílohu zápisnice.     
 
 

7. Voľba mandátovej komisie a  návrhovej komisie  
 
Primátor mesta Csaba Orosz navrhol nasledovné zloženie mandátovej 

a volebnej komisie: Henrieta Balheimová, Gábor Veres a Csaba Hideghéthy. 
Pripomienky k zloženiu mandátovej a volebnej komisie neodzneli. 
1. hlasovanie – za zloženie mandátovej komisie 
prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19 
proti – 0 
zdržali sa – 0 
 
Ďalej primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, a to: Pavel 

Élesztős, Péter Varju a János Méry. 
 
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neodzneli. 
2. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie 
prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
Mandátová a volebná komisia konštatovala, že z 19-tich zvolených 

poslancov mestského zastupiteľstva je prítomných 19, preto MsZ je 
uznášaniaschopné.  

Návrhová komisia prečítala menoslov zvolených poslancov MsZ. 
3. hlasovanie – za zloženie MsZ 
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prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Poslanec Tibor Duducz odišiel zo zasadnutia kvôli pracovným povinnostiam. 

 
 

8. Schválenie programu  zasadnutia mestského 
zastupiteľstva 

 
Primátor mesta Csaba Orosz – predložil program rokovania a navrhol po bode 

č. 14 doplniť programový bod –„ Informáciu primátora o poverení zástupcu 
primátora.“ 

Iné pripomienky ani návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania 
neodzneli. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
4. hlasovanie – za program rokovania s doplnením 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 

9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva 

 
Primátor mesta navrhol, aby poslankyňa MUDr. Renáta Varga bola poverená 

zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Otázky ani pripomienky neodzneli. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
5. hlasovanie – za poverenie poslankyne 
prítomných – 18 
za – 1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  15   16   17  19 
proti – 0  
zdržali sa – 14 
 
 
 

10. Návrh na zriadenie komisií, na voľbu predsedov 
komisií a členov  z  radov poslancov 

 
Primátor mesta Csaba Orosz prečítal názvy komisií, ktoré má MsZ zriadiť 

v zmysle platného Štatútu mesta Šamorín:  
1) komisia výstavby, územnej správy a rozvoja mesta 
2) komisia finančná a správy majetku mesta 
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3)  komisia školstva a výchovy 
4)  komisia kultúry 
5)  komisia športu a mládeže 
6)  komisia ochrany životného prostredia 
7)  komisia dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 
8)  komisia  podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu  
9)  komisia sociálna, zdravotná a bytová 
10) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta Šamorín (v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.) 
11) komisia na prešetrovanie sťažností podľa osobitného zákona (zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach) 
Otázky ani pripomienky neodzneli, preto návrhová komisia prečítala návrh 

uznesenia. 
6. hlasovanie – za zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19   
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 

11. Návrh na zriadenie výboru mestskej časti Mliečno, 
návrh na predsedu výboru a členov výboru 
z radov poslancov 

 
Primátor mesta uviedol, že v zmysle platného Štatútu mesta Šamorín treba 

tiež zriadiť výbor mestskej časti Mliečno.  
7. hlasovanie – za zriadenie výboru mestskej časti Mliečno 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
 
Csaba Orosz, primátor mesta navrhol zloženie jednotlivých komisií, a to 

nasledovne: 
a) predsedu komisie výstavby, územnej správy a rozvoja mesta  – Zoltán 

Faragó a členov z radov poslancov: Tomáš Jávorka, Jozef Nagy 
a Štefan Valocsay 
 

b) predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta – Pavel Élesztős 
a členov z radov poslancov: Csaba Horváth, Gábor Veres a Peter 
Bartalos 
 

c) predsedu komisie školstva a výchovy – Gábor Veres a  členov z radov 
poslancov: Márton Domsitz, Henrieta Balheimová a Péter Varju 

 

d) predsedu komisie kultúry – Péter Varju a členov z radov poslancov: 
János Méry, János Hushegyi a Évi Pálinkás 
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e) predsedu komisie športu a mládeže – Tibor Duducz a členov z radov 
poslancov: János Méry, Csaba Horváth a Csaba Hideghéthy 
 

f) predsedu komisie ochrany životného prostredia – Márton Domsitz 
a členov z radov poslancov: Ľudovít Ürge, Štefan Valocsay a Renáta 
Varga 

 

g) predsedu komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany – 
Tomáš Jávorka a členov z radov poslancov: Pavol Élesztős, Ľudovít 
Ürge a Zoltán Faragó 

 

h) predsedu komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
Henrieta Balheimová a členov z radov poslancov: Csaba Hideghéthy, 
Tibor Duducz a János Hushegyi 

 

i) predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej – Renáta Varga 
a členov z radov poslancov: Angela Jágerová, Évi Pálinkás a Peter 
Bartalos 

 

j) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta Šamorín – Angela Jágerová (v zmysle zákona č. 
357/2004 Z. z.) a členov z radov poslancov: Ľudovít Ürge a Peter 
Bartalos 

 

k) predsedu komisie na prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach – Pavel Élesztős a členov z radov poslancov: Renáta 
Varga a Gábor Veres 

 

l) predsedu výboru mestskej časti Mliečno – Jozef Nagy a členkov 
z radov poslancov: Angela Jágerová a Štefan Valocsay 

 
 

Ďalej dodal, že v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ mesta Šamorín sa 
navrhnutí členovia komisií môžu zvoliť iba tajným hlasovaním. Požiadal o rozdanie 
hlasovacích lístkov a požiadal mandátovú a volebnú komisiu, aby následne sčítala 
hlasy. 

Mandátová a volebná komisia po sčítaní hlasov konštatovala, že bolo 
rozdaných 18 štvorstranových hlasovacích lístkov a 18 hlasovacích lístkov bolo aj 
odovzdaných.  

Výsledok sčítania hlasov oznámila poslankyňa Henrieta Balheimová, ktorá 
skonštatovala, že všetky hlasovacie lístky boli správne vyplnené a návrhy predsedov 
a členov do komisií sú platné. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
8. hlasovanie – za predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva a 
prítomných – 18   výboru mestskej časti Mliečno   (poslanci) 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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Primátor mesta – navrhol, aby predsedovia odborných komisií a predseda 
výboru mestskej časti Mliečno predložili na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov odborníkov, obyvateľov 
mesta, resp. obyvateľov mestskej časti Mliečno. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
9. hlasovanie – za doplnenie komisií o členov z radov obyvateľov 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
  
 
 

12. Návrh na schválenie zoznamu sobášiacich 
 

 Primátor mesta – navrhol z radov poslancov sobášiacich, a to: 
 

PaedDr. Gábor Veres, 
Mgr. Márton Domsitz, 
Mgr. Henrieta Balheimová 
PaedDr. Peter Varju, 
Ing. Peter Bartalos 
Ing. Évi Pálinkás 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
10. hlasovanie – za návrh na schválenie sobášiacich 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
 
 

13. Návrh na určenie platu primátora Mesta Šamorín 
 
Jozef Nagy – uviedol predložený materiál. 
V súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného 
zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaj o priemernej mesačnej 
mzde zamestnanca národného hospodárstva SR za rok 2021, ktorá je 1211 eur. 
Násobok 2,81 sa ustanovuje  podľa § 4 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z., skupina 6 : od 
10 001 do 20 000 obyvateľov. 

Plat primátora nemôže byť nižší, ako je to ustanovené v § 3 ods. 1 už 
citovaného zákona. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
o 60 %. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
11. hlasovanie – za návrh určenia platu primátora Mesta Šamorín 
prítomných – 18 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
 

14.  Doplnený program o vymenovaní viceprimátora 
 
Csaba Orosz – uviedol predložený materiál. 
Primátor podal informáciu o poverení PaedDr. Gábora Veresa jeho 

zastupovaním v zmysle § 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. V súlade s ustanovením § 25 ods. 7, tretej vety zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zástupcovi 
primátora mesta určený plat vo výške 40% platu primátora.   

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 
 
12. hlasovanie – za doplnený program o vymenovaní viceprimátora 
prítomných – 19 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 

 
15. Príhovor hostí 
 
 
 

16. Záver 
 
Program ustanovujúceho zasadnutia MsZ sa vyčerpal. Primátor mesta 

poďakoval prítomným, ktorí prijali pozvanie na toto ustanovujúce zasadnutie 
a ukončil rokovanie. Pozvaných hostí pozval na malý raut.  

 
 
 

 
primátor mesta 

               Csaba Orosz 
          
  
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Virághová      


