
 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

 

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  

neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 

 

14. decembra  2017 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

 

v zasadačke DHZ v Šamoríne. 

 

 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Správa o kontrole plnenia uznesení 

3) Petícia na riešenie nedostatočnej kapacity slovenskej základnej školy                                        

v Šamoríne 

4) Návrh na schválenie VZN č. 8/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta  

5) Návrh na schválenie  VZN č. 9/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za tieto služby  

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  

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  

8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  v k. ú. Šamorín (B. Brza a manželka) 

9) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (K. Peller)  

10) Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne 

v roku 2018 

11) Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou - prenájom športovej haly 

v Šamoríne  

12) Interpelácie poslancov 

13) Podnety občanov 

14) Rôzne 

 

 

Gabriel Bárdos 

primátor mesta  

v Šamoríne, 8. decembra 2017   

 



 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

 A T. t. 369/1990. számú önkormányzati törvény 12. paragrafusának 1. bekezdése 

értelmében összehívom a képviselő testület  ülését, amelyre  

 

 

2017. december 14-én (csütörtök) 15.30 órakor 
 

 

kerül sor  a somorjai tűzoltószertár üléstermében  

 

Napirend: 

1) Megnyitó 

2) Határozatok teljesítésének ellenőrzése 

3) Petíció a szlovák alapiskola kapacitási  gondjainak megoldására  

4) Javaslat a 8/2017 számú ÁKÉR elfogadására (az egyszeri támogatás, a gyorssegély és 

a hozzájárulás folyósításáról) 

5) Javaslat a 9/2017 számú ÁKÉR elfogadására (a szociális szolgáltatásokról, valamint 

ezen szolgáltatások díjszabásáról és térítésének módjáról) 

6) Javaslat a 10/2017 számú ÁKÉR elfogadására (a gépjárművek időleges parkolásának 

feltételeiről Somorja város területén) 

7) Javaslat a 11/2017 számú ÁKÉR elfogadására (a város vagyongazdálkodásának 

alapelveiről)  

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja kataszterében (Brza B. és 

neje) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan bérbeadására  Tejfalu kataszterében (Peller K.)  

10) Javaslat a képviselőtestület 2018. évi ülései időpontjainak elfogadására  

11) Javaslat ingatlan bérbeadási szándék elfogadására Somorja kataszterében  

12) Képviselők interpellációja 

13) Lakossági észrevételek 

14) Egyéb  

 

                                  Bárdos Gábor 

         polgármester 

 

 

Somorja, 2017. december 8. 
 


