
    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

Hlavná 37 - Fő utca 37 
                     931 01 Šamorín - 931 01 Somorja 

  

 

P O Z V Á N K A  

 
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení   v znení 

neskorších predpisov,  v súlade  s ust.  § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa  

 

 

23. mája 2019 (štvrtok) o 18,00 hod.  

 
v zasadačke MsÚ Šamorín. 

 

 

 Program :  

 

1) Otvorenie 

2) Návrh  na schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku mesta za účelom 

zriadenia komunitného centra – priestorov budovy Koruna v k. ú. Šamorín z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa (Kľúč, n. o.)   

3) Návrh na schválenie obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie  - Zmeny 

a doplnky č. 4 k územnému plánu Mesta Šamorín 

4) Návrh na udelenie súhlasu mesta k zmene sieti – zaraďovaniu súkromnej základnej školy 

do siete škôl a školských zariadení na území mesta  

5) Záver   

 

 

 

 

V Šamoríne, 17.05.2019 

 

 

        Csaba Orosz 

        primátor mesta  
 



    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

Hlavná 37 - Fő utca 37 
                     931 01 Šamorín - 931 01 Somorja 

  

 

M E G H Í V Ó   

 
 A T. t. 369/1990. számú önkormányzati törvény  12. paragrafusának 1. bekezdése, 

valamint a képviselőtestület tanácskozási rendje 4§,  6. bekezdése értelmében összehívom a 

képviselőtestület rendkívüli ülését, amelyre  

 

2019. május 23-án (csütörtök) 18,00 órakor  

 
kerül sor a Somorjai Városi Hivatal tanácstermében. 

 

 

 Napirend :  

 

1) Megnyitó 

2) Javaslat Somorja város kataszteri területén található, városi tulajdonú ingatlan 

bérbeadásának elfogadására - helyiségek hosszú távú bérbeadása a Korona épületében-  

közösségi központ létrehozása céljából (Kľúč nonprofit szervezet) 

3) Javaslat Somorja Város városfejlesztési terve aktualizációjának beszerzésére (a 

városfeljesztési terv 4. számú változásai és kiegészítései)   

4) Javaslat  magán általános iskola Somorja Város iskolahálózatába való besorolására   

5) Zárszó   

 

 

 

Somorja, 2019.05.17.  

 

 

        Orosz Csaba 

         polgármester 
 


