
 

 

 

 

 

 

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 

 

21. septembra  2017 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

 

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Správa o kontrole plnenia uznesení 

3) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo 

konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Šamorín 

4) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2017 

5) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016 

6) Návrh na schválenie VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného 

plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“ 

7) Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k pozemku (záhradka na Pomlejskej 

ulici) v k. ú. Šamorín (Š. Debnár – J. Kovács) 

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

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (O. Bánska) 

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

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (CZ SLOVAKIA, a. s.) 

10) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti so 

stavbou „Polyfunkčný dom“ v k. ú. Šamorín (Gazdovský rad) 

11) Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín (Š. 

Nagy – Mesto Šamorín) 

12) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Bučuháza 

(Doc. Ing. L. Hulényi)  

13) Návrh primátora mesta na poverenie sobášiaceho  

14) Návrh na vymenovanie nového člena komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej 

ochrany 

15) Interpelácie poslancov 

16) Podnety občanov 

17) Rôzne  

Gabriel Bárdos 

primátor mesta  

v Šamoríne, 14. septembra 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. szeptember 21-én (csütörtök) 15.30 órakor 
 

 

kerül sor  a VMK nagytermében  

 
  

Napirend: 
1) Megnyitó 

2) Határozatok teljesítésének ellenőrzése 

3) Független könyvvizsgálói jelentés a város 2016. évi konszolidált (összevont) mérleg 

és egyenlegkimutatásáról 

4) A város 2017. évi költségvetése teljesítésének értékelése – I. félév 
5) A városi főellenőr jelentése a 2016-ben elvégzett ellenőrzésekről 

6) Javaslat a 6/2017 számú ÁKÉR elfogadására „Somorja Város területfejlesztési 

tervének 3. számú módosításai és kiegészítései 

7) Javaslat városi tulajdonú ingatlan (pomléi úti kiskert) bérleti jogának átruházására 

Somorja kataszterében (Debnár Š. – Kovács J.) 

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Bánska O.) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan bérbeadására  Somorja kataszterében (CZ 

SLOVAKIA r. t.) 

10) Javaslat teherszerződés elfogadására többfunkciós ház építése kapcsán Somorja 

kataszterében (Gazda sor) 

11) Javaslat ingatlanok cseréjét meghatározó szándék elfogadására Somorja  kataszterében 

(Nagy Š. – Somorja Város) 

12) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Bucsuháza  kataszterében (Doc. 

Ing. Hulényi L.) 

13) Javaslat eskető személyére 

14) Javaslat a közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság új tagjának 

kinevezésére  

15) Képviselők interpellációja 

16) Lakossági észrevételek 

17) Egyéb  

 

 

                                  Bárdos Gábor 

         polgármester 

 

Somorja, 2017.09.14. 


