
Zápisnica č. 19
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  15.12.2016

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 Gabriel Bárdos, ktorý privítal 
prítomných poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 
19-tich poslancov je prítomných 16, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 

Ospravedlnil poslankyňu pani Ing. Edit Bauer, ktorá bola na rokovaní za 
prítomnosti zástupcov VÚC a niektorých všeobecných lekárov z našej polikliniky vo 
veci zrušenia pohotovosti od nového roku. Mesto má záujem, aby tu pohotovosť 
fungovala naďalej. Po príchode z rokovania pani poslankyňa podá krátku a stručnú 
informáciu o priebehu rokovania.

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.
Za skrutátorku bola určená Erika Nagyová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Imrich Tóth, MUDr. Renáta 
Varga a Ing. Tibor Pogány.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Zoltán Faragó a Jozef Nagy.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta – v bode Rôzne podá informáciu o Príkaze primátora mesta 

Šamorín č. 8/2016, ktorá sa týka III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016.
Jozef Nagy – navrhol prerokovať v bode Rôzne Návrh na priznanie 

mimoriadnej odmeny zástupcovi primátora mesta.



Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania neodzneli.
Nasledovalo hlasovanie za doplnenie programu.
3. hlasovanie – za doplnenie programu rokovania v bode Rôzne
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

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

2. Návrh VZN č. 7/2016 o miestnych daniach

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál a dodal, že komisia finančná 
a správy majetku mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne schváliť 
predmetné VZN v predloženom znení.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za VZN č. 7/2016
prítomných – 16
za – 16
proti – 0
zdržal sa – 0

3. Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa určujú príspevky 
na č iastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín 

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
6. hlasovanie – za VZN č. 9/2016
prítomných – 18 (dostavili sa Ing. Edit Bauer a Ing. Erika Šoltésová)
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 1



4. Návrh VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území mesta Šamorín 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál. Dodal, že komisia finančná 
a správy majetku mesta odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne schváliť 
predmetné VZN v predloženom znení.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za VZN č. 10/2016
prítomných – 18
za – 15
proti – 0
zdržali sa – 3

5. Návrh VZN č. 11/2016 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 
a príspevkov občanom mesta Šamorín

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – uviedol, že komisia finančná a správy majetku mesta 

prerokovala materiál a odporučila na schválenie v predloženom rozsahu.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za VZN č. 11/2016
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

6. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov – 
záhrad na Pomlejskej ulici z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – komisia finančná a správy majetku mesta prerokovala 

materiál a odporučila do podmienok Zmluvy zapracovať zákaz realizácie výstavby, 
nadstavby a prístavby záhradných domčekov a  bez možnosti umiestnenia 
prístreškov pre motorové vozidlá. Materiál v prednesenom rozsahu odporučila 
predložiť na schválenie MsZ v Šamoríne.

Ing. Tibor Pogány – poďakoval za konštruktívne riešenie, pretože niektorí 
z prenajímateľov záhrad na Pomlejskej ulici využili záhrady na stavbu rekreačných 
domov, takže niektoré záhrady neslúžili na pôvodný účel.



Rudolf Macuška – spýtal sa, prečo nájomníci záhrad na Pomlejskej ulici ani po 
25-tich rokoch nemôžu odkúpiť tieto pozemky. Najprv to bolo pre drahé odkúpenie od 
Železníc SR, potom kvôli územnému plánu. Stále sa to iba odkladá a zmluvy sa 
predlžujú. Ďalej sa spýtal, prečo sa z podmienok Zmlúv vypustila klauzula 
o predkupnom práve?

Primátor mesta – neznamená to, že po čase nemôžu za určitých podmienok 
odkúpiť pozemky. Zo Zmluvy sa vybrala klauzula o predkupnom práve z toho 
dôvodu, že sa tam začali stavať nové budovy a nie hocijaké a pozemky sa 
nevyužívali na záhradkárske účely.

Ing. Tibor Pogány – nikto nie je proti nájomníkom a taktiež nikto z nich nemôže 
nútiť mesto aby neplánovane predalo pozemok. Cestou do Pomlé vidíme, že sami 
nájomníci prekvalifikovali záhradné pozemky na stavebné pozemky. Mesto možno 
v budúcnosti pripojí k pozemkom záhrad aj pozemky, ktoré boli pod koľajnicami 
a prekvalifikuje ich na stavebné pozemky. Tým pádom sa budú meniť hranice záhrad. 
Neznamená to ale, že v budúcnosti nebude môcť nájomník záhradku odkúpiť.

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za schvál. prenájmu pozemkov – záhrad na Pomlejskej ul.
prítomných – 18
za – 16
proti – 0
zdržali sa – 2

7. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Čilistov  (Ladislav Mezey)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – materiál prerokovala aj komisia finančná a správy majetku 

mesta a po predložení znaleckého posudku odporučila kúpnu cenu pozemku vo 

výške 35,- €/m2 a predložiť materiál na schválenie MsZ v Šamoríne.
Ing. Tibor Pogány – rozlohovo je to takmer stavebný pozemok, ktorý záujemca 

neprávom používa. Doporučuje cenu 65,-  €/m2. V 90-tych rokoch mesto ponúklo 
pozemok na odkúpenie. Všetci okolo pozemky odkúpili okrem tohto žiadateľa, ktorý 
doteraz neprávom používal predmetný pozemok.

Nasledovalo hlasovanie za poslanecký návrh.

10. hlasovanie – za cenu pozemku 65,-  €/m2

prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Čilistov



prítomných –18 Ladislav Mezey
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0 

8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (Péter Horváth)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Bučuháza
prítomných –18 Péter Horváth
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (László Pék)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Bučuháza
prítomných –  18 László Pék
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (Ľubomír Takáč)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Bučuháha 
prítomných – 18 Ľubomír Takáč
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0



11. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza (Bálint Botló)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Bučuháza
prítomných – 18 Bálint Botló
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

12. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Martin Liška)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – komisia finančná a správy majetku mesta odporúča po 

predložení znaleckého posudku vo veci stanovenia kúpnej ceny odpredaj 

nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 65,- €/m2 a predložiť materiál na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne.  

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín
prítomných – 18 Martin Liška
za – 17
proti – 0
zdržal sa – 1

13. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Anna Szijjártóová)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – komisia finančná a správy majetku mesta odporúča 

odpredaj nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 27,- €/m2 a predložiť materiál na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.



17. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín 
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0
14. Návrh na schválenie upresnenia uznesenia  

Zbierky čiastky č. 31/2014/XIV. zo dňa 09.09.2014 
vo veci prenájmu nehnuteľného majetku mesta 
v k. ú. Šamorín (Tenisový klub ŠTK Šamorín)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – komisia finančná a správy majetku mesta odporučila 

žiadosti vyhovieť a upraviť v Dodatku zmluvy dobu nájmu podľa platného VZN.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
18. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín
prítomných – 18
za – 18
proti – 0
zdržal sa – 0

15. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy 
o zriadení vecného bremena v súvislosti 
s inžinierskou stavbou plynovod „Areál IBV – 21 
RD“ v k. ú. Čilistov

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Ing. Imrich Tóth – hoci komisia finančná a správy majetku mesta 

neprerokovala predložený materiál, doporučil schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena v súvislosti s inžinierskou stavbou plynovod „Areál IBV – 21 RD“ 
v k.ú. Čilistov za podmienok, že nedôjde k negatívnemu zásahu do majetku mesta.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
19. hlasovanie – za schvál.uzatvor. Zmluvy o zriad.vec.brem.-Areál IBV-21 RD
prítomných –  18  v k.ú. Čilistov
za – 18 
proti – 0
zdržal sa – 0

16. Interpelácie poslancov

Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov.



17. Podnety občanov

17.1
Ing. Martin Polovka – prečítal svoj podnet občana, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice:
1. Pohotovosť - LSPP - prosím pokiaľ je to možné, viac spropagovať pre 

občanov mesta možnosť podpísať papierovú verziu petície na mestskom 
úrade. Dá sa oznam - aj dvojjazyčne - vylepiť na informačnú tabuľu 
mesta, na mestský úrad, na webovú stránku mesta - tam oznam bol 
zverejnený vlastne necelý deň. Pripravujem v dvojjazyčnej verzii - pokiaľ 
niekto preloží - oznam dať aj do lekární, do oboch polikliník, na obchody 
(Jednota) Zároveň ďakujem že ste si myšlienku petície ako jednej z 
možností osvojili. 

2. V súvislosti s pripravovanou štúdiou úpravy priestorov Hlavného 
námestia dávam na zváženie možnosť zapracovania pešej zóny v 
centrálnej mestskej zóne, s vysadenou zeleňou, lavičkami...Vzhľadom k 
prevádzkam obchodov a služieb je to riešiteľné prísnym obmedzením 
dopravy za účelom zásobovania iba v čase 6:00-10:00 a 18:00-20:00, 
resp. v sobotu 12:00-13:00. Šamorín vzhľadom k počtu detí ale aj starších 
ľudí nemá pešiu zónu ktorá by umožňovala kultúrne stretávanie sa 
občanov, oddychové aktivity, bezpečný pohyb detí a pod. Je to riešené a 
riešiteľné vo väčších mestách, určite je to riešiteľné aj v Šamoríne a - 
skromný názor občana - bolo by to prospešné pre všetkých.

Primátor mesta – nasledujúci deň bude rokovanie s dvadsiatimi ôsmimi 
starostami z okolitých obcí. Na tomto rokovaní sa budeme zaoberať aj otázkou 
petície v susedných obciach. Informáciu o rokovaní vo veci LSPP podá pani Ing. Edit 
Bauer, ktorá medzitým už prišla z rokovania so zástupcami VÚC a všeobecnými 
lekármi z našej polikliniky vo veci zrušenia pohotovosti od nového roku. Záverom 
požiadal pána Polovku o odovzdanie podnetu občana v písomnej forme, prípadne 
o preposlanie v elektronickej forme.

Zoltán Faragó – k druhému bodu podnetu občana uviedol, že je vypísaná 
súťaž pre nápady „Burza nápadov“. Z prihlásených súťažiacich po vyhodnotení 
nápadov budú prví traja odmenení a k týmto nápadom sa bude môcť každý vyjadriť 
v širokej diskusii a po vytvorení spoločného „obrazu“ sa vypíše konkurz na riešenie 
projektovej dokumentácie Hlavného námestia.

Ing. Edit Bauer – stručne informovala prítomných o rokovaní so zástupcami 
VÚC a všeobecnými lekármi. Uviedla, že MUDr. Štefan Kubánka sa rozhodol skončiť 
vzhľadom na svoj vek tak s lekárskou praxou ako aj s prevádzkovaním lekárskej 
pohotovosti v Šamoríne. Z 12-tich zatiaľ ordinujúcich lekárov je osem vo veku nad 65 
(aj nad 70) rokov, zo zvyšných niektorí už nechcú slúžiť na lekárskej pohotovosti, 
doteraz mali aj 3 – 4 služby mesačne, čo je veľmi veľa. Mestské zastupiteľstvo, žiaľ, 
nemá kompetenciu riešiť túto záležitosť.



Primátor mesta – sme presvedčení, že hoci niektorí lekári chcú „vycúvať“ zo 
služieb pohotovosti, dostávajú kapitalizáciu na pacienta na 24 hodín a toho sa 
budeme držať.

Občianka – spýtala sa, či mesto bude podporovať susedné obce v petícii na 
zachovanie lekárskej pohotovosti v meste.

Primátor mesta – o tom sa bude rokovať na zajtrajšom stretnutí starostov. 
V rámci TTSK majú byť štyri funkčné lekárske pohotovosti. Budeme sa usilovať o to, 
aby LSPP bola v Šamoríne aj naďalej zachovaná. Dúfa, že prechodné obdobie bude 
trvať iba krátku dobu. Dodal, že aj RZP s lekárom zostáva aj naďalej v Šamoríne.

17.2
Jozef Šipoš – uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že zápisnica z posledného 

zasadnutia MsZ dňa 27.10.2016 nezodpovedala skutočnosti, ktorá na zasadnutí 
odznela. Žiada, aby boli všetky zasadnutia MsZ zaznamenávané (kamerou) a tieto 
záznamy boli verejne prístupné na stránke mesta počnúc najbližším termínom 
zasadnutia MsZ.

Prisľúbené zvolanie verejného zhromaždenia občanov k parkovaniu, 
prezentované primátorom mesta na októbrovom zasadnutí MsZ na prvú dekádu 
januára 2017 bolo prezentované v zápisnici ako prvý kvartál roku 2017.

Primátor mesta – stále platí, že v januári sa zvolá verejné zhromaždenie 
občanov k parkovaniu, avšak nebude to v prvej dekáde ale neskôr, pretože ako bolo 
tiež uvedené, zo zdravotných dôvodov som bol dlhodobo neprítomný. Termín sa 

preto vytýčil na 17.01.2016 o 17.30 hod., t.j. v utorok, nakoľko v iné dni sú v tejto sále 
mestského kultúrneho strediska iné programy.

Jozef Šipoš – prečítal svoj druhý podnet občana, ktorý je rozsiahly, tvorí 
prílohu tejto Zápisnice.

Primátor mesta – k bodom podnetu sa nebude vyjadrovať, reagovať bude až 
po fóre.

17.3
Miroslava Šipošová – prečítala svoj písomný podnet občana, ktorý tvorí 

prílohu tejto Zápisnice, a to: Mimovládna organizácia Transparency International 
Slovensko (TIS) vydala prednedávnom rebríček transparentnosti stovky najväčších 
slovenských miest. Podľa neho sa Šamorín umiestnil na 92. mieste a oproti 
predchádzajúcemu hodnoteniu si pohoršil o 9 miest. Otvorenosť šamorínskej 
samosprávy verejnej kontrole je vyjadrená 36 %-ami, kým slovenský priemer je 51 
percent.

V podnete ďalej pani Šipošová uvádza jednotlivé zložky hodnotenia 
v percentách a porovnáva ich so slovenským priemerom. Záverom žiadala, aby 
vedenie mesta na ďalšom zasadnutí MsZ zaradilo do agendy bod o zlepšení 
transparentnosti s uvedením konkrétnych opatrení, hlavne u tých bodov, ktoré sú 
viac ako 10 % pod priemerom Slovenska.

17.4
Tibor Godány – uviedol k parkovaciemu systému, že po hodine parkovania 

u nás neplatí žiadne „pardon“ (5 – 10 minút), ako napr. v Nemecku. Strážnici na 
parkoviskách ako aj MsP vedia ľudí iba ihneď ponižovať a pokutovať a navyše sú 
arogantní.



17.5
Martin Šimurda – prečítal podnet občana, a to, že v záujme transparentnosti 

navrhuje, aby boli zhotovované buď obrazové alebo zvukové záznamy zo zasadnutí 
MsZ a následne boli zverejnené na webovej stránke mesta. Nie je to technicky 
náročne a mnohí ľudia nemajú možnosť v čase konania zastupiteľstva tam byť, tak 
by si to mohli vypočuť, resp. pozrieť. Taktiež navrhol, aby materiál, o ktorom rokujú 
poslanci bol uverejnený na webovej stránke mesta k nahliadnutiu ešte pred 
rokovaním zastupiteľstva, lebo ľudia vedia dopredu len body programu, ale 
nepoznajú materiál, o ktorom rokujú poslanci.

17.6
Rastislav Vozník – mestskí policajti iba naháňajú pokuty a nie tých, čo pri ZUŠ 

popíjajú alkohol. Sú tam nasťahovaní bezdomovci. Ďalej uviedol, že na platenom 
parkovisku mal poškodené auto. Ako ďalšie navrhol, aby socha kráľa Mateja spred 
budovy MsÚ bola premiestnená do parku pri ZUŠ, pretože podľa neho patrí tam.

Primátor mesta – požiadal pána Vozníka, aby svoj podnet odovzdal písomne 
alebo poslal elektronicky k Zápisnici. 

(Podnet občana nebol odovzdaný, takže netvorí prílohu Zápisnice.)

17.7
Zoltán Szeiler – spýtal sa pána Vozníka, prečo na faceboku podnecuje ľudí 

proti zavedeniu plateného parkovania a prečo do toho mieša zápasníkov s tým, že aj 
oni sú proti tomu. On sám ani ostatní zápasníci nikdy nemali problém s mestom a ani 
v budúcnosti nechcú mať.

Jozef Nagy – odkedy je zavedené platené parkovanie, máme zamestnaných 
dvoch kontrolórov parkovísk na celé územie. Doteraz ani na jedného z nich neprišla 
žiadna sťažnosť ani písomná ani ústna ani telefonicky. Kto je arogantný? Kedy to 
vlastne stihnú byť arogantnými a zároveň obchádzať a kontrolovať parkoviská?

Ďalšie podnety občanov neodzneli.

18. Rôzne 

18.1 Príkaz primátora mesta Šamorín č. 8/2016 (III. zmena 
rozpočtu mesta na rok 2016)

 Primátor mesta – informoval poslancov a prítomných o vykonaní III. zmeny 
rozpočtu mesta na rok 2016, ktorú vykonal v rámci svojej právomoci v zmysle § 11 
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne č. 7/2007/VIII zo dňa 25.10.2007.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
20. hlasovanie – za vykonanú III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016
prítomných –  18 (dostavil sa Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.
za – 18    ospravedlnila sa Ing. Erika Šoltésová)
proti – 0



zdržal sa – 0

18.2 Návrh na priznanie mimoriadnej odmeny zástupcovi 
primátora mesta

Jozef Nagy – predniesol návrh skupiny poslancov na priznanie mimoriadnej 
odmeny zástupcovi primátora mesta Šamorín z dôvodu, že počas dlhodobej 
neprítomnosti primátora mesta plnil úlohy primátora mesta v plnom rozsahu a na 
požadovanej úrovni.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
21. hlasovanie – za priznanie mimoriad. odmeny zástupcovi primátora mesta
prítomných –  18  
za – 18 
proti – 0
zdržal sa – 0

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, 
zástupca primátora mesta poďakoval prítomným za účasť. Zaželal všetkým pokojné 
vianočné sviatky, šťastný nový rok a ukončil rokovanie s pozvaním prítomných na 
malé občerstvenie.



Zapísala: Katarína Boróková













V záujme transparentnosti navrhujeme, aby boli zhotovované buď obrazové, alebo zvukové 
záznami. 
A následne ich zverejniť na webe mesta. Nie je to technicky náročne a mnohý ľudia nemajú 
možnosť v čase konania zastupiteľstva tam byť tak by si to mohli výpočtu/pozrieť 
 
Taktiež navrhujeme materiál o ktorom rokujú poslanci bol na webe mesta k nahliadnutiu ešte 
pred rokovaním zastupiteľstva. Kedže ľudia vedia dopredu len body programu, ale 
nedoznajú materiál o ktorom rokujú. 
 


