
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 

 

12. decembra  2019 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

 

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Vyhodnotenie fotosúťaže „Najkrajší strom Šamorína“ 

3) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady  
4) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta 

Šamorín 

5) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 9/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Šamorín v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 

11/2017 

6) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 10/2019 o miestnych daniach 

7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta 

Šamorín 

8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín 

9) Návrh na  

a) zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 07.11.2019  

b) schválenie uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského 

zariadenia – Cintorínska ul. v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)  

10) Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského 

zariadenia – ul. Márie v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.) 

11) Návrh na schválenie uzatvorenia 

a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „DS Šamorín, Kasárenská, NNK“  

12) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 

13) Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020 

14) Interpelácie poslancov  

15) Podnety občanov 

16) Rôzne  

Csaba Orosz 

primátor mesta 

V Šamoríne, dňa 5.12.2019  

 

 

 

 



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. december 12-én (csütörtök) 15.30 órakor 
 

 

kerül sor  a VMK nagytermében  

 

  

Napirend: 

1) Megnyitó 

2) „Somorja legszebb fája“ fotópályázat kiértékelése   

3) Javaslat a 7/2019 számú ÁKÉR elfogadására (hulladékilleték) 

4) Javaslat a 8/2019 számú ÁKÉR elfogadására (a szerencsejátékok üzemeltetésének feltételei) 

5) Javaslat a 9/2019 számú ÁKÉR elfogadására (a város vagyongazdálkodásának alapelvei) 

6) Javaslat a 10/2019 számú ÁKÉR elfogadására (helyi adók) 

7) Javaslat a 11/2019 számú ÁKÉR elfogadására (városfejlesztési  illeték meghatározása) 

8) Javaslat a 12/2019 számú ÁKÉR elfogadására (az iskolai költségekhez való részleges hozzájárulás 

meghatározása) 

9) Javaslat 

a) a  képviselő testület  10/2019/X.  számú határozatának megszüntetésére 

b) teherszerződés elfogadására gázvezeték áthelyezése kapcsán Somorja kataszterében -  

a Temető utcán (SPP – distribúcia, a.s.)  

 

10) Javaslat teherszerződés elfogadására gázvezeték áthelyezése kapcsán Somorja  kataszterében -  

a Mária utcán (SPP – distribúcia, a.s.) 

11) Javaslat 

a) teherszerződés előszerződésének elfogadására 

b) teherszerződés elfogadásra elektromos vezeték földbe helyezése kapcsán a Kaszárnya 

utcában 

12) Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tervének elfogadására – 2020, I. félév 

13) Javaslat a képviselőtestület 2020. évi ülészései időpontjainak elfogadására  

14) Képviselők interpellációja 

15) Lakossági észrevételek 

16) Egyéb  

                                   

 

Orosz Csaba 

         polgármester 

Somorja, 2019.12.05. 

 

 

 


