
    

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 a v znení  

neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa 

 

5. mája  2020  o 15.30 hod. 

 
v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín. 

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia zo dňa 20.04.2020 mesto Šamorín je povinné z rokovania vylúčiť 

verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Záznam z rokovania bude  

do 48 h po ukončení rokovania zverejnený na webovom sídle mesta. 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Informácia primátora mesta o prijatých opatreniach na území Mesta Šamorín v súvislosti 

s pandémiou COVID -19 

3) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom 

riadených rozpočtových organizácií za rok 2019  

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

rozpočtových organizácií za rok 2019 

5) Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

6) Návrh na schválenie VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 

9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín  

7) Návrh na schválenie VZN 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2020 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných 

a cirkevných zriaďovateľov na území Mesta Šamorín 

8) Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 

9) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 

10) Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta  Šamorín 

11) Interpelácie poslancov 

12) Rôzne 

 

V Šamoríne, dňa 28.04.2020 

 

 

         Csaba Orosz 

         primátor mesta  



    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 
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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  

 

 

2020. május 5-én  15.30 órakor 

 
kerül sor  a Somorjai Tűzoltószertár  üléstermében.  

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a közegészség veszélyeztetésével 

kapcsolatban 2020. április 20-án kiadott rendelete értelmében Somorja Város köteles 

önkormányzati ülését a nyilvánosság kizárása mellett megtartani, és a polgárok informálását 

egyéb módon biztosítani. Az ülést rögzítő összefoglaló a tárgyalás befejezése után 48 órával 

lesz elérhető a város honlapján. 

 

 Napirend: 

1) Megnyitó 

2) A polgármester beszámolója a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban hozott 

intézkedésekről városunk területén 

3) A városi főellenőr állásfoglalása a 2019. évi zárójelentéshez és a város, valamint az általa 

alapított költségvetési szervezetek mérlegéhez 

4) A 2019. évi zárójelentés és a város, valamint az általa alapított költségvetési szervezetek 

könyvelési mérlege és zárszámadása  

5) Javaslat a város 2020. évi költségvetése I. módosítására  

6) Javaslat a 3/2020 számú ÁKÉR elfogadására (városi utcák és egyéb közterületek 

elnevezéseiről) 

7) Javaslat a 5/2020 számú ÁKÉR elfogadására (Somorja Város fenntartói hatáskörébe 

tartozó művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozásáról) 

8) Javaslat támogatások megítélésére a város 2020. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 

b) kultúra és egyház 

9) A városi főellenőr jelentése a 2019-ban végzett ellenőrzésekről  

10) Javaslat a Képviselőtestület tárgyalási rendje 1. számú kiegészítésének elfogadására  

11) Képviselők interpellációja  

12) Egyéb  

                                    

Somorja, 2020.04.28 

       

   Orosz Csaba 

polgármester 


