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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“ 
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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 
 

 

 

 


