
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. februára  2019 (štvrtok) o 15.30 hod. 

v budove DHZ Šamorín. 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Správa o kontrole plnenia uznesení 

3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Šamorín na roky 2019, 2020,  

2021   

4) Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu Mesta na r. 2019 – 2021 

5) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 

2019 

6) Návrh VZN č. 1/2019 o podrobnostiach  financovania základnej umeleckej školy, 

materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 

7) Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šamorín    

8) Návrh na schválenie Etického kódexu  volených predstaviteľov samosprávy Mesta 

Šamorín 

9) Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach   

10) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k. ú. Mliečno 

11) Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva Mesta Šamorín z listu 

vlastníctva č. 1057 (K. Fischbornová) 

12) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – objekt SO-04 verejné osvetlenie, 

objekt SO-08 komunikácie a chodníky, v súvislosti so stavbou „Zástavba LABYRINT – 

155 rodinných domov“ 

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

realizáciou stavby „Zástavba LABYRINT – 155 rodinných domov – Elektrická VN a NN 

prípojka“ 

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

realizáciou stavby „RETAIL BOX ŠAMORÍN – Elektrická VN prípojka“ 

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

realizáciou stavby „Materská škola a jasle, novostavba – Elektrická NN prípojka a 

rozvody“ 



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

realizáciou stavby „Materská škola a jasle, novostavba – Vodovodná a kanalizačná 

prípojka“  

17) Návrh na doplnenie ďalších členov odborných komisií MsZ 

18) Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

19) Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Šamorín  

20) Návrh na schválenie  náhrady platu za  nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi 

mesta Šamorín 

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

v roku 2019 

22) Interpelácie poslancov 

23) Podnety občanov 

24) Rôzne  

Šamorín, 07.02.2019 

         Csaba Orosz 

         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  

2019. február 14-én (csütörtök) 15.30 órakor 

kerül sor  az ÖTT épületében. 

Napirend: 

1) Megnyitó  

2) Határozatok teljesítésének ellenőrzése  

3) A városi főellenőr állásfoglalása a többéves programozott költségvetéshez (2019, 2020, 

2021) 

4) Javaslat  a város többéves programozott költségvetésének elfogadására (2019 – 2021) 

5) Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tervének elfogadására, 2019. - I. félév 

6) Javaslat a 1/2019 számú ÁKÉR elfogadására, amely meghatározza Somorja Város 

fenntartói hatáskörébe tartozó művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények 

részletes  finanszírozását a 2019-es évben 

7) Javaslat a 2/2019 számú ÁKÉR elfogadására, amely módosítja és kiegészíti a 5/2016 

számú ÁKÉR-t (a háztartási és kisebb építkezési hulladék kezeléséről) 

8) Javaslat az önkormányzati képviselők Etikai kódexének elfogadására  

9) Tájékoztató az NKÚ (számvevőszék) által végzett ellenőrzésről 

10) Javaslat ingatlan megvásárlására Tejfalu kataszterében 

11) Javaslat elővásárlási jog megszűntetésére (Fischborn K.) 

12) Javaslat ingatlanrész és rajta található felépítmény átvételére (S0-04 közvilágítás, S0-08 

út- és járda hálózat) – „LABYRINT lakónegyed“ 

13) Javaslat teherszerződés elfogadására „LABYRINT lakónegyed“ építése kapcsán 

(elektromos vezeték) 

14) Javaslat teherszerződés elfogadására „RETAIL BOX ŠAMORÍN“ építése kapcsán 

(elektromos vezeték) 

15) Javaslat teherszerződés elfogadására „Új óvoda és bölcsőde“ építése kapcsán (elektromos 

vezeték) 

16) Javaslat teherszerződés elfogadására „Új óvoda és bölcsőde“ építése kapcsán (vízvezeték 

és csatornahálózat) 

17) Javaslat a szakbizottságok további tagokkal való feltöltésére    

18) Javaslat képviselők nevezésére a városi  intézmények iskolatanácsaiba  

19) Javaslat a képviselők  jutalmazási rendjének elfogadására  

20) Javaslat a volt polgármester nem kimerített szabadságának kifizetésére   

21) Javaslat a képviselőtestület 2019. évi ülései időpontjainak elfogadására  



22) Képviselők interpellációja 

23) Lakossági észrevételek 

24) Egyéb  

Somorja, 2019.02. 07 

Orosz Csaba 

polgármester 


