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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 
 

27. júna  2019 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 
Vo veľkej sále MsKS v Šamoríne. 
 
Program:  

1) Otvorenie  
2) Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch na základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín – ústna informácia   
3) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  k 31.3.2019 
4) Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2018 
5) Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín  
6) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 
7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín  
8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Šamorín 

č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na územní Mesta Šamorín v znení 
VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 

9) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 5/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta    

10) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v k. ú. Šamorín – Anna Panenková 

11) Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k. ú. 
Šamorín – Mária Gálová, Eva Szabó  

12) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Mliečno – BD Services, s . r. o.  

13) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Anna Szíjjártóová 

14) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín – Michal Čepec, Ing. Mónika Pálinkásová 

15) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín – Ing. Ladislav Pálinkás  

16) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Šamorín – Jozef Mészáros 

17) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Šamorín – spoluvlastníckeho 
podielu pod bytovým domom – Pavol Páleník a manželka Dagmar 

18) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Kraľovianky – Ladislav a Renáta Mezey 

19) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza – Dávid Barczi 

20) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta (záhradky na Pomlejskej 
ulici) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín – Helena Mezeiová 
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21) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín za účelom umiestnenia súboru pamätných prvkov  

22) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti so stavbou 
„Novostavba rodinných bytov“ v k. ú. Kraľovianky – rozvody VN, NN a elektroinštalácia  

23) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. 
Šamorín – TRANSBETON Šamorín, spol. s r. o.   

24) Interpelácie poslancov 
25) Podnety občanov 
26) Rôzne 

Csaba Orosz  
primátor mesta  

 
 

V Šamoríne, dňa 21.06.2019  
 


