
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 

 

6. apríla  2017  o 15.30 hod. 
 

v veľkej sále MsKS Šamorín. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom 
riadených rozpočtových organizácií za rok 2016 

3) Účtovná závierka,  záverečný účet a výročná správa  mesta Šamorín a mestom riadených 

rozpočtových organizácií za rok 2016 

4) Návrh na schválenie VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín   

5) Návrh na schválenie VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 15/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6) Návrh na schválenie VZN č. 4/2017 o poskytovaní prepravnej služby  

7) Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2017 – 

2020   

8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Bučuháza  (Š. Klúcsik) 

9) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Z. Horváthová) 
10) Návrh na schválenie zámeru  na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (J. Szabados) 

11) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (I. Szabados) 

12) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín (CZ 

Slovakia a. s.) 

13) Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy za účelom užívania verejného priestranstva 
na pozemku Šamorínskeho cirkevného zboru ECAV na Slovensku, resp. prenájmu stavby vo 

vlastníctve mesta nachádzajúcej sa na pozemku  Šamorínskeho cirkevného zboru ECAV na 

Slovensku  
14) Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2017  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 
c) školstvo 

15) Návrh na udelenie cien mesta Šamorín  

16) Interpelácie poslancov 

17) Podnety občanov 
18) Rôzne 

 

 

 

 



 

 

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  

 

2017. április 6-án   15.30 órakor 
 

kerül sor  a VMK  nagytermében.  

 
 Napirend: 
1) Megnyitó 

2) A városi főellenőr állásfoglalása a 2016. évi zárójelentéshez és a város, valamint az általa 
alapított költségvetési szervezetek mérlegéhez 

3) A 2016. évi zárójelentés és a város, valamint az általa alapított költségvetési szervezetek 

könyvelési mérlege és zárszámadása  
4) Javaslat a 2/2017 számú ÁKÉR elfogadására (helyi fejlesztési illeték meghatározása) 

5) Javaslat a 3/2017 számú ÁKÉR elfogadására (hulladékilletékek) 

6) Javaslat a 4/2017 számú ÁKÉR elfogadására (szociális taxiszolgálat) 
7) Javaslat Somorja Város szociális szolgáltatásai közösségi tervének elfogadására a  2017-2020-

as időszakra 

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Bucsuháza kataszterében (Klúcsik Š.)  

9) Javaslat ingatlan értékesítési  szándék elfogadására Bucsuháza  kataszterében (Horváth Z.)  
10) Javaslat ingatlan értékesítési  szándék elfogadására Bucsuháza  kataszterében (Szabados J.) 

11) Javaslat ingatlan értékesítési  szándék elfogadására Bucsuháza  kataszterében (Szabados I.) 

12) Javaslat ingatlan bérbeadási szándék elfogadására Somorja kataszterében (CZ Slovakia r. t.) 
13) Javaslat ingatlanok bérbevételére és bérbeadására közterület használat céljából Somorja 

kataszterében (Somorja Város – Szlovákiai Evangélikus Egyház Somorjai Gyülekezete) 

14) Javaslat támogatások megítélésére a város 2017. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 
b) kultúra és egyház 

c) iskolaügy  

15) Javaslat  városi díjak odaitélésére 
16) Képviselők interpellációja  

17) Lakossági észrevételek 

18) Egyéb  
 

 

 

                                      Bárdos Gábor 
              polgármester 

 

Somorja, 2016.03.31. 
 


