
    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

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

  

O Z N Á M E N I E 

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 

22. apríla  2021 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.   

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zasadnutie prebehne bez prítomnosti 

obyvateľov. 

Program:  

1) Otvorenie 

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

zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020  

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

zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 

4) Návrh na schválenie VZN č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 4 

5) Návrh na schválenie VZN č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za tieto služby 

6) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (BALA park spol. s r. o.) 

7) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (BALA park spol. s r. o.) 

8) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (FC ŠTK 1914 Šamorín a. s.) 

9) Návrh na schválenie : 

a) Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

b) Kúpnej zmluvy 

c) Zámeru na prenájom nehnuteľnosti  

k zabezpečeniu výstavby parkovacích státí v súvislosti s realizáciou plánovanej stavby 

„Polyfunkčná budova Kláštorná ul“. v k. ú. Šamorín (BV BAU s. r. o.) 

10) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Západoslovenská distribučná a. s.) 

11) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod 

garážami v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v k. ú. Šamorín  

12) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok 

v k. ú. Šamorín (Enaco, s. r. o.)  
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13) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky 

v k. ú. Šamorín (JUDr. PhDr. R. Durdík) 

14) Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2021  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 

c) školstvo  

15) Interpelácie poslancov 

16) Rôzne 

 

V Šamoríne, dňa 16.04.2021 

 

         Csaba Orosz 

         primátor mesta 
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É R T E S Í T É S 

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

összehívom a képviselőtestület  ülését, amelyre  

2021. április 22-én (csütörtök) 15.30 órakor 
 

kerül sor  a VMK nagytermében.  

Az aktuális járványhelyzetre való tekintettel az ülés a nyilvánosság kizárása mellett zajlik. 

 Napirend: 

1) Megnyitó 

2) A városi főellenőr állásfoglalása a város és az általa alapított költségvetési szervezetek 

2020. évi zárszámadásáról  

3) A város  és az általa alapított költségvetési szervezetek 2020. évi éves beszámolója, 

zárszámadása és éves jelentése  

4) Javaslat a 2/2021 számú önkormányzati rendelet elfogadására „Somorja Város 

területfejlesztési tervének 4. számú módosításai és kiegészítései.“ 

5) Javaslat a 3/2021 számú önkormányzati rendelet elfogadására „A szociális 

szolgáltatásokról, valamint az ezekért fizetendő térítési díj összegéről és fizetési módjáról.” 

6) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (BALA park Kft.) 

7) Javaslat városi tulajdonú ingatlan bérbeadására Somorja  kataszterében (BALA park Kft.) 

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlan bérbeadására Somorja  kataszterében (FC STK 1914 

Somorja Rt.) 

9) Javaslat 

a) Adásvételi előszerződés 

b) Adásvételi szerződés 

c) Ingatlan bérbeadási szándék elfogadásra  

            parkolóhelyek kialakítása kapcsán a Kolostor utcán  (BV BAU Kft.) 

10) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja  kataszterében 

(Západoslovenská distribučná Rt.) 

11) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja  kataszterében (garázsok alatti 

ingatlanok) 

12) Javaslat teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (Enaco, Kft.) 

13) Javaslat teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (JUDr. PhDr. R. Durdík) 

14) Javaslat támogatások megítélésére a város 2021. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 

b) kultúra és egyház 

c) iskolaügy 

15) Képviselők interpellációja 

16) Egyéb  

    Somorja, 2021.04.16. 

Orosz Csaba 

            polgármester 


