
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 

 

18. októbra  2018 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

 

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. 

 

Program:  

1) Otvorenie 
2) Správa nezávislého audítora z auditu  účtovnej  závierky mesta Šamorín za  rok 2017 

3) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo 

konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Šamorín za rok 2017 

4) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2018 

5) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2018 

6) Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 

7) Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 

30/2018/IV. zo dňa 08.02.2018, č. 31/2018/VI. a č. 31/2018/VII. zo dňa 11.04.2018  

8) Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva mesta Šamorín z listu 

vlastníctva č. 2292 – Cs. Kiss a manželka Suzanne 

9) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku (spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom) v k. ú. Šamorín (Ing. J. Ficek a manželka) 

10) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku (spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom) v k. ú. Šamorín (Ing. J. Biskupičová) 

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

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková) 

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

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín  (Reformovaná cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor 

Šamorín)  

13) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 

s realizáciou stavby „Novostavba rodinných domov – Rozšírenie verejného vodovodu 

a vodovodné prípojky, rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v k. ú. 

Kráľovianky 

14) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti so 

stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“ 

15) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 

s realizáciou stavby „Obytný súbor 12. R. D. Šamorín – Kráľovianky, Vodovod 

a kanalizácia  

16) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti 

s realizáciou stavby „Obytný súbor 12. R. D. Šamorín – Kráľovianky, Elektrická 

prípojka  

17) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 

21.09.2017 v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade“ v k. ú. 

Šamorín  



18) Návrh na schválenie  Dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015 

(Mesto Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín, o. z.)    

19) Interpelácie poslancov  

20) Podnety občanov 

21) Rôzne  

 

 

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. október 18-án (csütörtök) 15.30 órakor 
 

kerül sor  a VMK nagytermében  

 
  

Napirend: 
1) Megnyitó 

2) A független könyvvizsgáló állásfoglalása a 2017. év zárszámadásához 

3) Független könyvvizsgálói jelentés a város 2017. évi konszolidált (összevont) mérleg 

és egyenlegkimutatásáról 

4) A város 2018. évi költségvetése teljesítésének értékelése – I. félév 

5) A város 2018. évi költségvetése teljesítésének értékelése – 3. negyedév  

6) Javaslat a város 2018. évi költségvetése II. módosítására  

7) Javaslat a képviselő testület 30/2018/IV., 31/2018/VI., 31/2018/VII. számú határozatai 

módosítására  

8) Javaslat elővásárlási jog megszüntetésére (Kiss Cs. és neje Suzanne) 

9) Javaslat tulajdonrész (lakóház alatti telekrész) értékesítésére Somorja kataszterében 

(Ficek J. és neje) 

10) Javaslat tulajdonrész (lakóház alatti telekrész) értékesítésére Somorja kataszterében 

(Ing. Biskupičová J.) 

11) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Panenková 

A.) 

12) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja kataszterében (Szlovákiai 

Református Keresztény Egyház, Somorjai Református Egyházközség Lelkészi 

Hivatala) 

13) Javaslat teherszerződés elfogadására családi házak építése (vízvezeték és 

csatornahálózat bővítése) kapcsán Királyfia kataszterében 

14) Javaslat teherszerződés elfogadására „HOBBI és BUTIKCENTER üzletközpont“ 

építése kapcsán 

15) Javaslat teherszerződés elfogadására „12 családi ház“ építése kapcsán Királyfia 

kataszterében (vízvezeték és csatornahálózat) 

16) Javaslat teherszerződés elfogadására „12 családi ház“ építése kapcsán Királyfia 

kataszterében (elektromos vezeték) 

17) Javaslat a képviselőtestület 27/2017/XI. számú határozatának módosítására 

18) Javaslat együttműködési és támogatási szerződés I. számú kiegészítésének 

elfogadására (Somorja Város – FC STK 1914 Somorja, p. t.)  

19) Képviselők interpellációja 

20) Lakossági észrevételek 

21) Egyéb  

 

 

                                  Bárdos Gábor 

         polgármester 


