
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 
 

11. apríla (streda) 2018  o 15.30 hod. 
v zasadačke DHZ Šamorín. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom 

riadených rozpočtových organizácií za rok 2017  

3) Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených 

rozpočtových organizácií za rok 2017 

4) Návrh na schválenie VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šamorín  

5) Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2018  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 

c) školstvo 

6) Návrh na udelenie cien mesta Šamorín  

7) Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam na Pomlejskej ulici v k. ú. 

Šamorín (L. Szabó) 

8) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (FC ŠTK 1914 Šamorín, a. s.) 

9) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (I. Horváth) 

10) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Mgr. Z. Hegyi) 

11) Návrh na schválenie zámeru  na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Á. Figura PhD.) 

12) Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien v k. ú. Šamorín 

v súvislosti so stavbou OC HOBBI a BUTIK CENTER v Šamoríne (Západoslovenská 

Distribučná a. s.) 

13) Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR, resp. v správe SPF v k. ú. 

Šamorín – areál štadióna pri Mestskom parku Pomlé  

14) Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR, resp. v správe SPF v k. ú. 

Šamorín – areál MŠ Veterná ulica 

15) Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve SR, resp. v správe SPF v k. ú. 

Šamorín – areál pri Mestskom cintoríne na Čilistovskej ulici 

16) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v k. ú. Mliečno (Ing. O. Hargašová) 

17) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k. ú. Šamorín (Ing. Cs. Baráth a manželka) 

18) Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 

v Šamoríne, časť Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania 

19) Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so 

zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania 

20) Správa z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín  

21) Interpelácie poslancov 

22) Podnety občanov 

23) Rôzne 
 

Šamorín, 05.04.2018      Gabriel Bárdos 

        primátor mesta  



M E G H Í V Ó 
 

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

értelmében összehívom a képviselőtestület  ülését, amelyre  

 

2018. április 11-én  (szerda) 15.30 órakor 
kerül sor  a Somorjai ÖTT  üléstermében.  

 
 Napirend: 
1) Megnyitó 

2) A városi főellenőr állásfoglalása a 2017. évi zárójelentéshez és a város, valamint az általa 

alapított költségvetési szervezetek mérlegéhez 

3) A 2017. évi zárójelentés és a város, valamint az általa alapított költségvetési szervezetek 

könyvelési mérlege és zárszámadása  

4) Javaslat a 2/2018 számú ÁKÉR elfogadására (az üzletek és szolgáltató egységek nyitvatartási, 

ill. üzemelési idejéről) 

5) Javaslat támogatások megítélésére a város 2018. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 

b) kultúra és egyház 

c) iskolaügy  

6) Javaslat  városi díjak odaitélésére 

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

kataszterében (Szabó L.) 

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlanok bérbeadására  Somorja kataszterében (FC STK 1914 

Somorja r. t.) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Horváth I.) 

10) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja  kataszterében (Mgr. Hegyi Z.) 

11) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja  kataszterében (Ing. Figura Á. 

PhD.) 

12) Javaslat teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (Západoslovenská Distribučná r. 

t.)  

13) Javaslat a SzK tulajdonában, illetve a Szlovák Földalap kezelésében levő ingatlanok 

megvásárlására Somorja kataszterében –a sporttelep területe a Pomlé Városi Park mellett  

14) Javaslat a SzK tulajdonában, illetve a Szlovák Földalap kezelésében levő ingatlanok 

megvásárlására Somorja kataszterében – a Szél utcai Óvoda területe 

15) Javaslat a SzK tulajdonában, illetve a Szlovák Földalap kezelésében levő ingatlanok 

megvásárlására Somorja kataszterében – a Somorjai Városi Temető melletti terület 

16) Javaslat ingatlanok megvásárlására Tejfalu kataszterében (Ing. Hargašová O.) 

17) Javaslat ingatlan megvásárlására Somorja kataszterében (Ing. Baráth Cs. és neje) 

18) Javaslat támogatási kérvény benyújtása és társfinanszírozása elfogadására  „Gyalogátkelő 

megvilágítása az I/63 sz. úton Tejfalun“ nevű projektum kapcsán 

19) Javaslat támogatási kérvény benyújtása és társfinanszírozása elfogadására „Közös tűzoltó 

állomás és szertár rekonstrukciója Somorján“ nevű projektum kapcsán 

20) Jelentés a városi föellenőr 1/4/2018 sz. ellenőrzéséről  

21) Képviselők interpellációja  

22) Lakossági észrevételek 

23) Egyéb  

 

Somorja, 2018.04.05                                   

 

        Bárdos Gábor 

              polgármester 


