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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 

 

11. apríla  2019  o 15.30 hod. 

vo veľkej sále MsKS Šamorín. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených 

rozpočtových organizácií za rok 2018  

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

rozpočtových organizácií za rok 2018 

4) Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 

c) školstvo 

5) Návrh na udelenie cien mesta Šamorín  

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

stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“ 

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

stavby „DS Šamorín Hlavná, Gazdovský rad NNK“ – Elektrická NN prípojka a rozvody 

8) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková) 

9) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsKS Šamorín 

10) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MpBH Šamorín, s. r. o. 

11) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Domova seniorov Ambrózia Idősek Otthona  

12) Interpelácie poslancov 

13) Podnety občanov 

14) Rôzne 

 

V Šamoríne, dňa 04.04.2019 

 

         Csaba Orosz 

         primátor mesta  
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M E G H Í V Ó 

 A T.t. 369/1990. számú önkormányzati törvény és későbbi módosításai 12. paragrafusának 

1. bekezdése értelmében összehívom a képviselőtestület ülését, amelyre  

 

2019. április 11-én  15.30 órakor 

kerül sor  a VMK nagytermében.  

 
 Napirend: 

1) Megnyitó 

2) A városi főellenőr állásfoglalása a 2018. évi zárójelentéshez és a város, valamint az általa alapított 

költségvetési szervezetek mérlegéhez 

3) A 2018. évi zárójelentés és a város, valamint az általa alapított költségvetési szervezetek 

könyvelési mérlege és zárszámadása  

4) Javaslat támogatások megítélésére a város 2019. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 

b) kultúra és egyház 

c) iskolaügy  

5) Javaslat  városi díjak odaítélésére 

6) Javaslat teherszerződés elfogadására a K4-es kazánház távhővezetékeinek felújítása 

kapcsán Somorján 

7) Javaslat teherszerződés elfogadására elektromos vezeték földbe helyezése kapcsán 

(Gazdasor – Fő utca) 

8) Javaslat ingatlan bérbeadási szándék elfogadására Somorja kataszterében (Panenková A.) 

9) Javaslat behajthatatlan követelések leírására (VMK Somorja) 

10) Javaslat behajthatatlan követelések leírására (VLKV Somorja, k. f. t.) 

11) Javaslat behajthatatlan követelések leírására (Domov seniorov Ambrózia Idősek Otthona) 

12) Képviselők interpellációja  

13) Lakossági észrevételek 

14) Egyéb  

                                       

Somorja, 2019.04.04. 

        Orosz Csaba 

polgármester 

 


