
Zápisnica č. 29
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  14.12.2017

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. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Boróková.

Za skrutátorku bola určená Iveta Virághová.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Mgr. Márton Domsitz, Ing. 
Štefan Andrássy a Ing. Tibor Duducz.

1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných – 16
za –  1   2   4   5   6   7   8   9  11  12  14  15  16  17  18  19 
proti – 0 
zdržal sa – 0

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Edit Bauer a Ing. Imrich Tóth.
2. hlasovanie – za overovateľov zápisnice
prítomných – 16
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta – navrhol prerokovať v bode Rôzne dva materiály, ktoré boli 

rozdané poslancom pred rokovaním, a to 
- Návrh na schválenie vecného bremena v súvislosti so stavbou „obytný 

súbor Kraľovianky pre rodiny“ v katastrálnom území Kraľovianky



- Informácia – Príkaz primátora mesta Šamorín č. 8/2017 na vykonanie 
III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017.

Ďalší návrh na doplnenie predloženého programu neodznel.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za program rokovania
prítomných – 16
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

2. Správa o kontrole plnenia uznesení

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.

Ing. Tibor Pogány – upozornil na štyri uznesenia, a to:
- uznesenie č. 18/2005/IX./c) z 03.02.2005 týkajúce sa rekonštrukcie a 

revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky KORONA navrhol zrušiť, nakoľko 
je v evidencii tri volebné obdobia 

- z uznesenia č. 15/2012/XX. z 23.08.2012 vynechať z textu odsek a) 
a ponechať iba odsek b)2)

- v uznesení č. 10/2015/IV. z 15.12.2015 ponechať iba bod 3)a)
- uznesenie č. 20/2017/VI. z 09.02.2017 je podľa jeho názoru splnené, 

preto by sa malo zaradiť medzi splnené uznesenia.
Primátor mesta – na Korunu už bolo asi 15 alternatív, ako by sa dala táto 

budova využiť, avšak nič z toho sa nezrealizovalo. Ale ako je vidieť z plnenia, tak táto 
úloha začiatkom roka už definitívne vypadne spomedzi úloh na splnenie. 

K uzneseniu č. 20/2017/VI. z 09.02.2017 uviedol, že nemohlo byť vyradené, 
resp. zaradené medzi splnené uznesenia, nakoľko niektoré úlohy presahovali do 2. 
polroka. Z toho dôvodu toto uznesenie zostalo v plnení.

Primátor mesta dal hlasovať 
4. hlasovanie – za návrh poslanca, aby uznesenie č. 18/2005/IX./c) 

z 03.02.2005 týkajúce sa rekonštrukcie a revitalizácie 
národnej kultúrnej pamiatky KORONA bolo zrušené

prítomných – 16
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

Ďalšie otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
5. hlasovanie – za správu o kontrole plnenia uznesení
prítomných – 16



za – 1   2   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0
3. Petícia na riešenie nedostatočnej kapacity 

slovenskej základnej školy v Šamoríne

PaedDr. Gábor Veres – uviedol predložený materiál. 
Dňa 29.11.2017 bola na Mestský úrad v Šamoríne doručená písomná petícia 

skupiny obyvateľov s trvalým pobytom v  meste Šamorín v počte 929 osôb  a   
s podporou ďalších osôb  bez trvalého bydliska mesta Šamorín,  celkom 1240 osôb, 
obsahom ktorej je požiadavka na rozšírenie kapacity slovenskej základnej školy 
v Šamoríne, a to buď vybudovaním novej slovenskej základnej školy, alebo využitím 
iných priestorov vo vlastníctve mesta Šamorín. 

Zástupcovia petičného výboru zároveň žiadali prerokovať petíciu na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Šamorín za ich účasti.

Nakoľko petícia bola adresovaná orgánom samosprávy, Mestské 
zastupiteľstvo v Šamoríne je povinné prerokovať ju na svojom zasadnutí a počas 
prerokovania umožniť vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru v súlade s § 5d 
ods. 2 a 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Predložený materiál prerokovala komisia školstva.
V diskusii k nastolenému materiálu vystúpil člen petičného výboru, pán Ondrej 

Chrena. Prečítal, resp. predniesol svoj príspevok, v ktorom pripomenul, že za dva 
roky, odkedy sa hovorí o preplnenej základnej škole Mateja Bela a rokuje o znížení 
počtu žiakov, je menej iba o 18 žiakov, čiže žiadny veľký postup nenastal. Zrušili sa 
školské obvody. Po porovnaní počtu prijatých detí do materských škôl a neprijatých 
detí konštatoval, že teraz navštevuje slovenské MŠ 380 detí a 129 žiadostí bolo 
zamietnutých, takže v horizonte 1 až 4 rokov bude približne 127 prváčikov ročne.V 
tom nie sú zahrnuté nezapísané deti do MŠ, neprijaté do prvých ročníkov, deti 
prisťahovaných rodín, stavajú sa nové rodinné domy atď. Vychádza to na 130 – 150 
detí ročne. S petíciou sa obrátili na predstaviteľov mesta, aby sa s touto vážnou 
situáciou zaoberali a žiadajú, aby oboznámili rodičov s konkrétnym riešením na 
plenárnom rodičovskom združení zvolanom na tento účel a aby tu predstavili už 
konkrétne riešenie.

PaedDr. Gábor Veres – koncom 50-tych rokov bola v Šamoríne vybudovaná 
základná škola, ktorá kapacitne bola riešená ako spádová škola aj pre žiakov 
okolitých obcí. Odvtedy prišlo k zásadným zmenám v spoločnosti aj v legislatíve. Zo 
strany štátu boli v oblasti školstva prenesené niektoré kompetencie na obce a mestá. 
Plniť ustanovenia školského zákona nie je jednoduché. Rozrastajúce sa susedné 
obce, ktoré v posledných rokoch zaznamenali veľký nárast obyvateľov, spôsobili 
nedostatok priestorov v základnej škole. Táto problematika bola predmetom 
rokovania MsZ v Šamoríne v októbri 2014. Súčasne bol zvolený postup, že 
starostovia spádových obcí budú písomne informovaní o pláne riešiť situáciu 
zrušením školského obvodu. V októbri roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom 
schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým boli zo školského obvodu 
vylúčené susedné a blízke obce. Niektorí starostovia boli veľmi pobúrení, ale museli 



tento krok prijať a hľadať riešenia. Zároveň aj narastajúca populácia v meste bola 
hlavným dôvodom, aby mesto pristúpilo k prijatiu ďalšieho VZN v júni 2017, ktorým 
boli susedné obce vylúčené zo školského obvodu. Problematikou sa zaoberal aj 
Trnavský samosprávny kraj. Znamená to, že od budúceho roka do prvého ročníka ZŠ 
Mateja Bela budú prijaté deti len zo Šamorína. V nasledujúcich rokoch sa postupne 
budú uvoľňovať miesta pre šamorínske deti. V nasledujúcich rokoch bude  postupne 
klesať počet prváčikov. Šamorín je svojím spôsobom lukratívne mesto. Preto vidíme 
ako najlepšie riešenie vypracovanie demografického prieskumu, pomocou ktorého 
získame relevantný podkladový materiál pre ďalší postup v danej veci. Komisia 
chápe rodičov, ktorí chcú pre svoje deti najlepšie možné podmienky, ale aj mesto 
pracuje na tom, aby so školskými zariadeniami boli spokojní nielen žiaci a rodičia ale 
v nie poslednom rade aj pedagógovia.

Primátor mesta – je naším cieľom, aby sme spoločne s vedením školy, 
s komisiou a petičným výborom spolu našli riešenie, ktoré v dohľadnej dobe bude 
nápomocné tomu, aby sa tieto ťažkosti v ZŠ M. Bela ale aj celkovo v školstve mohli 
eliminovať.

Martin Šimurda – prihlásil sa o slovo, nie ako člen petičného výboru ale 
s príspevkom k aktuálne prerokovávanému bodu. Uviedol, že petícia nehovorí, že 
situácia bude neskôr ešte kritickejšia, nehovoriac o tom, že už teraz je kritická. Podľa 
čísiel to vyzerá, že takýto stav bude pretrvávať ešte niekoľko ďalších rokov. Dodal 
citát pápeža Jána Pavla II., ktorý svojho času povedal, že „deti sú budúcnosť, ktorá 
je už prítomná medzi nami.“

Primátor mesta – požiadal pána Šimurdu, aby svoj prednesený príspevok 
odovzdal k zápisnici, avšak napriek prísľubu neodovzdal ani elektronicky neposlal 
príspevok na priloženie k zápisnici ako prílohy.

Nikto ďalší z prítomných sa neprihlásil do diskucie.
Primátor mesta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia 

k tomuto bodu, resp. materiálu.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia
Ing. Tibor Pogány – mal pripomienku k 3. bodu uznesenia, a to, aby informácia 

o postupe riešení problematiky bola zaradená na zasadnutie MsZ nie po I. polroku 
2018 ale na aprílové zasadnutie MsZ. 

Jozef Nagy – navrhol, aby informácia bola predložená MsZ ihneď po obdržaní 
prieskumu.

Primátor mesta – prerokuje sa to aj v školskej rade a v školskej komisii, 
uvidíme, k čomu sa dopracujeme. Možno nájdeme ešte lepšie a časovo dodržanejšie 
postupy.

Ing. Tibor Pogány – bol by rád, keby sa informácia prerokovala na aprílovom 
zasadnutí MsZ.

Primátor mesta – je toho názoru, že taký materiál z prieskumu potrebuje dlhší 
čas.

Peter Stein – spýtal sa, čo nám dá, resp. čo očakávame od demografického 
prieskumu a čo od neho očakávame okrem demografického vývoja iné ako 
obsadenie voľných bytov.

Primátor mesta – prieskum potrebujeme, aby sme mohli získať podporu aj na 



Krajskom školskom úrade, Ministerstve školstva, aby sme mohli požadovať výstavbu 
školy, pretože mesto nemá povinnosť stavať školu. Spolu s menovanými úradmi by 
sme sa mohli k niečomu dopracovať.

Ďalšie príspevky neodzneli. 
Primátor mesta dal hlasovať za úpravu 3. bodu uznesenia v znení: zaradiť 

informáciu o postupe riešenia problematiky po obdržaní výstupov demografického 
prieskumu a po prerokovaní v obecnej školskej rade a v komisii školstva pri MsZ na 
zasadnutie MsZ.

6. hlasovanie – za pozmeňujúci návrh poslanca Nagya
prítomných – 16 
za – 2   4   7   8   9   11   12   15  16  17  18  19
proti – 5
zdržal sa – 1,  6,  14
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
7. hlasovanie – za riešenie nedostatočnej kapacity ZŠ M. Bela
prítomných – 16
za – 1   2   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

4. Návrh na schválenie VZN č. 8/2017 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 
pomoci a príspevkov občanom mesta

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mení podmienky poskytnutia 

príspevkov zo strany mesta, upresňuje podmienky poskytnutia vianočnej 
jednorazovej pomoci a mení spôsob kontroly využitia jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
8. hlasovanie – za VZN č. 8/2017
prítomných – 17 (dostavil sa Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.)
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

5. Návrh na schválenie  VZN č. 9/2017 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 



tieto služby 

Ing. Edit Bauer – uviedla predložený materiál.
Súhrn príjmov Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona (ďalej len „domov 

seniorov“), ktorý pozostáva hlavne z úhrad od klientov a z dotácie MPSVaR v 
súčasnosti nepostačuje na pokrytie režijných a mzdových nákladov domova 
seniorov. Mesto Šamorín ročne prispieva k zabezpečeniu plynulej prevádzky 
zariadenia, avšak každým rokom je nútené svoj príspevok zvyšovať. 

Plánované zvýšenie cien energie a iných služieb (avizované k 01.01.2018) 
prináša so sebou zvýšenie režijných nákladov. Rovnako pôsobí aj nutnosť vyhovieť 
požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, ako aj stále rastúce požiadavky, resp. očakávania zo strany 
klientov a ich rodinných príslušníkov.

Neustále sa zhoršujúci zdravotný stav klientov vyžaduje potrebu personálneho 
posilnenia domova seniorov, pričom výška odmeny za prácu zamestnancov by mala 
byť priamo úmerná jej náročnosti. Našou snahou je zabezpečiť klientom domova 
seniorov všestrannú starostlivosť. K tomu potrebujeme spoľahlivých, odborne 
kvalifikovaných pracovníkov, čo znamená aj potrebu zvýšenia mzdových nákladov.

Na riešenie situácie navrhujeme okrem upresnenia podmienok poskytovania 
sociálnej služby a rozsahu nevyhnutnej starostlivosti aj úpravu úhrady za zaopatrenie 
podľa stupňa odkázanosti, zvýšenie úhrady za ubytovanie a stravovanie a zmenu 
spôsobu úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
9. hlasovanie – za VZN č. 9/2017
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

6. Návrh na schválenie VZN č. 10/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Šamorín 

Robert Keresztes – uviedol predložený materiál.
Na základe návrhu poslanca a predsedu finančnej komisie MsZ, Imricha Tótha 

o možnosti platenia parkovného použitím mobilnej aplikácie a návrhu poslanca 
Jozefa Nagya  na  zavedenie dvojtýždňovej parkovacej karty, o ktoré prejavili záujem 
obyvatelia mesta  a takisto o  rozšírenie zóny s plateným parkovaním pred bytovým 



domom na adrese Mestský majer č. 2 v Šamoríne sa predložil Mestskému 
zastupiteľstvu v Šamoríne návrh VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta, do ktorého boli predmetné zmeny 
zapracované.

Zmeny sa týkajú najmä  nasledovných článkov VZN:  
§ 2 písm. c), § 4 ods. 2  písm. d), § 4 ods. 3 písm. c) , § 4 ods. 3 sa doplnil o 

písm. d) , § 6 ods. 2, § 6 ods. 3. 
Doplnená je aj Príloha  č. 3  Oblasť 2, ul. Gazdovský rad 7/14, 8/16, 12/24 

(súpis. č./orient. č.), Príloha č. 3 je doplnená o Oblasť č. 4 o ul. Mestský majer so 
súpisným č. 996 a orientačným č. 2.

V Prílohe č. 1 – grafická časť pod názvom „Zóna s plateným parkovaním“ sa 
začleňuje do platenej zóny parkovisko, nachádzajúce sa pred bytovým domom 
Mestský majer č. 2. 

V Prílohe č. 2 – grafická časť – novovybudované parkovisko, nachádzajúce sa 
pred bytovým domom Mestský majer č. 2 sa začleňuje do oblasti č. 4, vyznačené 
zelenou farbou.

Predmetný návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  24.11.2017, ku 
ktorému mohli zaslať svoje pripomienky obyvatelia mesta Šamorín do 04.12.2017.   
K návrhu VZN neboli zaslané žiadne pripomienky.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
10. hlasovanie – za VZN č. 10/2017
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

7. Návrh na schválenie VZN č. 11/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 
o Zásadách hospodárenia a  nakladania 
s majetkom mesta Šamorín

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Za účelom zníženia počtu reklamných stavieb na území mesta, ktoré 

v mnohých prípadoch rušivo pôsobia na estetický vzhľad mesta ako aj na 
bezpečnosť dopravy, je dôvodné zvýšiť nájomné za ich umiestnenie na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Šamorín. V predloženom návrhu je upravená výška nájomného 

reklamných stavieb do 1 m2  zo 100,- €/rok na 130,- €/rok, nad 1 m2  zo 166,- €/rok 
na 220,- €/rok, veľkoplošná reklamná stavba – billboard z 332,- €/rok na 500,- €/rok, 

reklamná stavba do 1,0 m2 umiestnená na stĺp verejného osvetlenia z 50,- €/rok na 

100,- €/rok. Zároveň sa dopĺňa nájomné za reklamu do 0,18 m2 na navigačných 
tabuliach mesta  vo výške 50,- €/rok.

Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke mesta dňa 28.11.2017, ku 



ktorému mohli zaslať svoje pripomienky obyvatelia mesta do 08.12.2017. K návrhu 
VZN neboli zaslané žiadne pripomienky. 

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
11. hlasovanie – za VZN č. 11/2017
prítomných – 17
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  v k. ú. Šamorín (Branislav Brza 
a manželka Katarína)

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Zámer na prevod nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín 

bol schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky čiastky č. 28/2017/VIII. 
zo dňa 16.11.2017. 

Materiál prerokovala komisia výstavby a územnej správy. Vzhľadom na 
skutočnosť, že pôvodne schválený odpredaj v prospech žiadateľa susednej 
nehnuteľnosti sa neuskutočnil z dôvodu nečinnosti žiadateľa, komisia navrhla 
zrušenie pôvodného uznesenia MsZ v Šamoríne a odporučila odpredaj časti 
pozemku v prospech žiadateľa po zameraní geometrickým plánom pre potreby 
hraníc užívaných pozemkov. Ďalej materiál prerokovala komisia finančná a správy 
majetku mesta, ktorá po posúdení podania odporučila predložiť materiál na 
schválenie MsZ v Šamoríne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
12. hlasovanie – za schvál. prevodu nehnuteľ. majetku mesta v k.ú. Šamorín
prítomných – 17 (Branislav Brza a manž. Katarína)
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

9. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Mliečno (Karol Peller) 



Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.
Zámer na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Mliečno bol 

schválený uznesením MsZ v Šamoríne v zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 
28/2017/IX. zo dňa 16.11.2017.

Materiál prerokovali nasledovné komisie:
- komisia výstavby a územnej správy, ktorá na základe odporúčania 

Výboru mestskej časti Mliečno súhlasí s umiestnením prenosnej garáže
- Výbor mestskej časti Mliečno, ktorý po posúdení podania odporučil 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom v súlade s VZN Mesta 
Šamorín

- komisia finančná a správy majetku mesta, ktorá po posúdení žiadosti 
odporučila umiestnenie prenosnej garáže a uzatvorenie nájomnej zmluvy 
podľa podmienok schválených na umiestnenie garáží na území mesta.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
13. hlasovanie – za schvál. prenájmu nehnuteľ. Majetku mesta v k. ú. Mliečno
prítomných – 17 (Karol Peller)
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

10. Návrh na schválenie harmonogramu termínov 
riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2018

Primátor mesta – uviedol predložený materiál.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
14. hlasovanie – za schvál. harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ
prítomných – 17 v roku 2018
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

11. Návrh na schválenie zámeru nakladania 
s nehnuteľnosťou – prenájom Športového centra 
SAMARIA v Šamoríne 

Ing. Imrich Tóth – uviedol predložený materiál.
Dôvodom pre navrhované riešenie je skutočnosť, že spoločnosť MPBH 

ŠAMORÍN, s.r .o. ako mestský podnik so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta má 



vytvorené všetky materiálne, technické, personálne a  finančné predpoklady na 
prevádzkovanie športového centra. Ide o prenájom na zabezpečenie telesnej 
výchovy pre žiakov základných škôl, športových klubov a ostatných občanov mesta 
Šamorín. Ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom resp. o rozšírenie predmetu 
nájmu s tým istým nájomcom, ktorý zabezpečuje prevádzku a údržbu v iných 
mestských objektoch.     

Ing. Ján Lelkes – žiadal doplniť konkrétne, na koľko rokov sa prenajme 
Športové centrum SAMARIA v Šamoríne.

Ing. Imrich Tóth – navrhol prenajať na 25 rokov. 
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
15. hlasovanie – za schvál. zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom 
prítomných – 17 Športového centra SAMARIA v Šamoríne
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

12. Interpelácie poslancov

Neboli odovzdané žiadne písomné interpelácie poslancov.

 

13. Podnety občanov

PaedDr. Ladislav Szamos – jeho vystúpenie tvorí prílohu zápisnice.

14. Rôzne

14.1 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 
v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Kraľovianky 
pre rodiny“ v katastrálnom území Kraľovianky

Zoltán Faragó – uviedol predložený materiál.    
Na území mesta v rámci zabezpečovania prípravných a predrealizačných prác 



stavieb či už bytových alebo inžinierskych, v zmysle Zákona o územnom plánovaní 
a stavebného poriadku stavebník vydokladuje vlastnícke resp. iné právo 
k nehnuteľnosti dotknutej stavbou. V prípade, ak stavba vyžaduje zabratie aj časti 
verejného priestranstva vo vlastníctve inej osoby – Mesta Šamorín, táto forma iného 
práva je vydokladovaná „Zmluvou o zriadení vecného bremena“, ktorá podlieha 
registrácii na Okresnom úrade v Dunajskej Strede na Katastrálnom odbore. 
Neoddeliteľnou prílohou „Návrhu na vklad tejto zmluvy“ je výpis z Uznesenia MsZ 
v Šamoríne, ktorým bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena.
     V súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Obytný súbor Kraľovianky pre 
rodiny“, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 35/2-8, 39/3,4, 40/3-16 investorom 
EFFECT HOUSE, s.r.o., Bratislava, sa predkladá MsZ na schválenie – Návrh na 
schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbou dotknutom 
pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šamorín,  v katastrálnom území 
Kraľovianky, a to pozemku registra “C“ vedenom na LV č. 870, parc. č.  46  o výmere   

3.843 m2 ako zastavané plochy a nádvoria medzi povinnou osobou – Mesto 
Šamorín, ako vlastníkom uvedeného pozemku a oprávnenou osobou – 
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác 
na pokladanie káblov NAYY-J, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
užívanie, na pozemkoch vyznačených v informatívnej mape, ktorá tvorí prílohu 
materiálu.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
16. hlasovanie – za schvál. zriadenia vec. bremena v k. ú. Kraľovianky
prítomných – 17 „Obytný súbor Kraľovianky pre rodiny“
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19
proti – 0
zdržal sa – 0

14.2 Informácia   o   Príkaze   primátora   mesta   č.   8/2017 – 
III. zmena rozpočtu mesta

Primátor mesta – informoval prítomných o vykonanej III. zmene rozpočtu 
mesta za rok 2017.

Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
17. hlasovanie – za III. zmenu rozpočtu mesta za rok 2017
prítomných – 
za – 1   2   3   4   5   6   7   8   9   11   12   14   15  16  17  18  19



proti – 0
zdržal sa – 0

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal.   
Primátor mesta poďakoval za účasť na rokovaní, zaželal prítomným pokojné prežitie 
vianočných sviatkov, dobré zdravie do nového roku a ukončil rokovanie.

Zapísala: Katarína Boróková
Príloha č. 

1 

Počty školopovinných žiakov v nasledujúcich rokoch podľa evidencie obyvateľstva:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dátum 

narodeni
a

1.9.2011 
31.8.2012

1.9.2012 
31.8.2013

1.9.2013 
31.8.2014

1.9.2014 
31.8.2015

1.9.2015 
31.8.2016

1.9.2016 
31.8.2017

Počet detí 
s trvalým 
pobytom

164 171 159 169 158 145
Počet detí 

s prechodný
m pobytom

12 13 10 2 1 1

Spolu 176 184 169 171 159 146

Počty žiakov v 0. a 1. ročníku:

Škola,                               
školské zariadenie

Kapacit
a

Počet 
žiakov v 
šk.roku 
13-14

Počet 
žiakov v 
šk.roku 
14-15

Počet žiakov 
v šk.roku 

15-16
Počet žiakov v 
šk.roku 16-17

Počet žiakov 
v šk.roku 

17-18



Kláštorná 1156 1026 1057 1128 1125 1110
počet tried  44 45 47 47 48

nultý ročník  24 23 27 20 0
počet prvákov  125 119 138 135 145

       Spolu 0. a 1. ročník:           165          155         145
                                                                                   

Dovoľte mi, aby som  stručne zhrnul jednotlivé kroky, pomocou ktorých mesto sa 
snažilo riešiť kapacitné problémy v Základnej škole Mateja Bela.

Začal by som s tým, že koncom 50-tych rokov bola v Šamoríne vybudovaná plno 
organizovaná základná škola, ktorá kapacitne bola projektovaná ako spádová škola aj pre 
žiakov okolitých obcí. Od tej doby došlo k zásadným zmenám v spoločnosti aj v legislatíve. 
Zo strany štátu boli v oblasti školstva prenesené niektoré  kompetencie na obce a mesta. Plniť 
ustanovenia školského zákona nie je jednoduché.

Rozrastajúce sa susedné obce, ktoré v posledných rokoch zaznamenali veľký nárast 
počtu obyvateľov, spôsobili nedostatok priestorov v ZŠ. Táto problematika bola predmetom 
rokovania zastupiteľstva v Šamoríne dňa 30. októbra 2014. Súčasne bol zvolený postup, že 
starostovia spádových obcí budú písomne informovaní o pláne riešiť situáciu zúžením 
školského obvodu. 

29. októbra 2015 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom VZN č. 11/2015. Zo 
školského obvodu boli vylúčené obce: Čakany, Hamuliakovo, Hubice, Hviezdoslavov, 
Kalinkovo, Kvetoslavov, Štvrtok na Ostrove a Veľká Paka. Niektorí starostovia boli veľmi 
pobúrení, ale museli tento krok prijať a hľadať riešenia.

Zároveň aj narastajúca populácia v meste  bol hlavným dôvodom, aby mesto pristúpilo 
k ďalšiemu zúženiu prijatím VZN č. 5/2017 dňa 29. júna 2017. Obce Báč, Blatná na Ostrove, 
Horný Bar, Kyselica, Macov, Mierovo, Rohovce a Trnávka boli vylúčene  z obvodu. 
S problematikou sa zaoberali aj v Trnavskom samosprávnom kraji.

Z praktického hľadiska to znamená, že od budúceho roka do prvého ročníka ZŠ 
Mateja Bela budú prijaté deti len zo Šamorína.  Keď vychádzame z aktuálnych čísiel z 1110 
žiakov,  okolo 400 je z okolitých obcí. V nasledujúcich rokoch postupne budú uvoľnené 
miesta v prospech Šamorínčanov. Ako zaujímavosť môžem Vám vyzdvihnúť, že počet 
končiacich žiakov v škole je 109, z ktorých 69 je dochádzajúcich. 

Aj v tomto roku už bolo cítiť dopady VZN. Kým v školskom roku 2015/16 školu 
navštevovalo 1128 žiakov, v tomto roku navštevuje školu 1110 žiakov –o 18 menej. 

Keď berieme nultý ročník a prvákov, tiež je očividný pokles: v školskom roku 2015/16 
165 žiakov, 2016/17  155 žiakov, 2017/18  145 žiakov. Podľa predbežných čísiel aj v 
budúcom školskom roku ostaneme približne pri rovnakom počte žiakov. 

Môžem Vám uviesť počty školopovinných žiakov v nasledujúcich rokoch podľa 
evidencie obyvateľstva:

2018-176.............2023-146

Tieto čísla tvoria dobrý základ na to,  aby sme  hľadali zodpovedné riešenie na 
problematiku. Sme si vedomí toho, že tie čísla môžu ovplyvňovať migračné faktory, lebo 
Šamorín je veľmi lukratívne mesto. Preto vidíme ako najlepšie riešenie vypracovanie 
demografického prieskumu, pomocou ktorého získame relevantný podkladový materiál pre 
ďalší postup v predmetnej veci. 

Samozrejme, komisia pochopí snahu rodičov, ktorí by chceli  najlepšie možné 



podmienky pre svoje deti, ale môžem Vás ubezpečiť, že aj my pracujeme na tom, aby 
s našimi zariadeniami boli spokojní žiaci, rodičia a nie v poslednom rade aj pedagógovia.

  

Príloha č. 2 – Prepis z rukopisu 
Szamos Ladislav, Šamorín, Priechodná 6

Ct. Mestské zastupiteľstvo
Šamorín

Vec: Podnety a návrhy občanov k ústnemu prednesu zo dňa 14.12.2017

Ako občan mesta Šamorín s trvalým pobytom vyše polstoročia a vyučujúcim 
na Strednej škole, neskôr Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským som mal 
možnosť sledovať prudký rozvoj mesta v druhej polovici minulého storočia. Rozsiahla 
bytová výstavba, postupné budovanie inžinierskych sietí, sieť detských škôl (jaslí 
a materských škôl) postupne menili vzhľad i charakter Šamorína. Zostala však 
náročná úloha pre zastupiteľské orgány a vedenia v 80-tych a 90-tych rokoch 
minulého storočia. V tejto práci a spoločnom snažení boli po dlhé roky obetavo 



nápomocní viacerí občania, ktorí zastávali vyššie spoločenské a ekonomické  posty. 
Bez ich podpory a usmernenia by boli úlohy neporovnateľne ťažšie zvládnuteľné. 
Bolo pre nich akýmsi nepísaným zákonom poskytnúť podporu svojmu trvalému 
bydlisku. Rád by som pripomenul aspoň tých, ktorí boli zastupiteľským voleným 
orgánom dlhé roky nápomocní.

1. Štefan Miklós (podpora výstavby viacúčelového stánku kultúry 
a vzdelávania (MsKS), moderná budova Gymnázií, prístavba novej budovy 
k mestskému úradu (terajšia pošta).

2. Ing. Július Turoň, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie 
(výstavba modernej polikliniky na Školskej ulici, predovšetkým celková 
plynofikácia mesta a postupne celého okresu Dunajská Streda.

3. Tibor Mikus, námestník ministra kultúry, rodák mesta (samostatná 
rozsiahla predajňa kníh a časopisov v centre mesta – z finančných 
prostriedkov Ministerstva kultúry (teraz predajňa drogistického tovaru – 101 
Drogérie).

4. Ing. Zoltán Hlavatý, predseda komisie mestského zastupiteľstva, vedúci 
pracovník Slovenského geologického ústavu (realizácia výskumného vrtu 
v lokalite Čilistov, kde sa získal prameň liečivej termálnej vody. Zloženia 
tejto vody umožnilo Ministerstvu zdravotníctva zriadiť liečivé centrum, 
nemocnicu pre pohybovo postihnuté deti z celého Slovenska.

Ako zvolený vedúci mestského zastupiteľstva v 80-tych a 90-tych rokoch som 
mal možnosť s radosťou sledovať a ďakovať zdravý lokálpatriotizmus týchto ľudí voči 
svojmu trvalému bydlisku, resp. rodisku.

Navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo zvážilo môj návrh a na základe faktov 
našlo spôsob ocenenia snáh týchto osôb.

Ďakujem, že ma budete informovať o rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

   S úctou:  (podpis)

V Šamoríne 14.12.2017


