
 

M E S T O  Š A M O R Í N  -  S O M O R J A  V Á R O S  

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 

14. apríla  2022 (štvrtok) o 15.30 hod. 

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. 

Program:  

1) Otvorenie 

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

rozpočtových organizácií za rok 2021  

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

rozpočtových organizácií za rok 2021 

4) Príkaz primátora Mesta Šamorín č. 6/2022 na vykonanie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 

5) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 5/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk na území mesta Šamorín 

6) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 7/2022 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za tieto služby 

7) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Mliečno (M. Schmidt, I. Zvardoňová) 

8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (M. Hrančo, M. Kálmánová) 

9) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (AREA Šamorín, s. r. o.) 

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

hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. M. Kašša) 

11) Návrh na schválenie zámeru na prevod  a prenájom nehnuteľného  majetku mesta  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (J. Borbély)  

12) Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemkom v k. ú. Šamorín (L. Fehér 

– Blend s. r. o.) 

13) Návrh na schválenie  

a) zrušenia uznesenia MsZ Zbierky čiastky č. 29/2022/XIX. zo dňa 10.02.2022 

b) uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. Šamorín (Ing. 

N. Brunová a spol.) 

14) Návrh na schválenie „Zmluvy o výkone správy majetku mesta Šamorín (Mesto Šamorín – 

MpBH Šamorín, s. r. o.) 

15) Návrh na schválenie projektu s názvom „Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), 

dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v 

podmienkach MsÚ Šamorín“ vrátane jeho spolufinancovania 

16) Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2022  

a) šport a mládež 

b) kultúra a cirkev 

c) školstvo  

17) Návrh na udelenie cien mesta Šamorín  

18) Interpelácie poslancov  

19) Podnety občanov 

20) Rôzne 

V Šamoríne, dňa 7.04.2022 

Csaba Orosz 

primátor mesta 



 

M E S T O  Š A M O R Í N  -  S O M O R J A  V Á R O S  
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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  

2022. április 14-én (csütörtök)  15.30 órakor 

kerül sor  a VMK nagytermében  

Napirend: 

1) Megnyitó 

2) A városi főellenőr állásfoglalása a 2021. évi zárójelentéshez és a város, valamint az általa 

alapított költségvetési szervezetek mérlegéhez 

3) A 2021. évi zárójelentés és a város, valamint az általa alapított költségvetési szervezetek 

könyvelési mérlege és zárszámadása  

4) Somorja Város polgármestere 6/2022 számú rendelete a város 2022. évi költségvetésének I. 

módosítására 

5) Javaslat a 5/2022 számú ÁKÉR elfogadására (temetői rendtartás) 

6) Javaslat a 7/2022 számú ÁKÉR elfogadására (a szociális szolgáltatásokról, illetve azok 

igénybevételének feltételeiről) 

7) Javaslat  városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Tejfalu kataszterében (Schmidt M.,  

Zvardoňová I.) 

8) Javaslat  városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja kataszterében (Hrančo M.,  

Kálmánová M.) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlanok bérbeadására Somorján (AREA Šamorín, s. r. o.) 

10) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja kataszterében (Ing. Kašša M.) 

11) Javaslat ingatlan értékesítési és bérbeadási szándék elfogadására Tejfalu kataszterében (Borbély 

J.) 

12) Javaslat bérleti jog átruházásáról szóló szándék elfogadására Somorja kataszterében (Fehér L. 

– Blend s. r. o.) 

13) Javaslat  

a)  a képviselő testület  29/2022/XIX. számú határozatának megszűntetésére 

b) teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (Ing. Brunová N. és társai) 

14) Javaslat városi vagyon kezeléséről szóló szerződés elfogadására  (Somorja Város – MpBH 

Šamorín s.r.o.) 

15) Javaslat támogatási kérvény benyújtása és társfinanszírozása elfogadására 

16) Javaslat támogatások megítélésére a város 2022. évi költségvetéséből  

a) sport és ifjúság 

b) kultúra és egyház 

c) iskolaügy 

17) Javaslat  városi díjak odaitélésére 

18) Képviselők interpellációja 

19) Lakossági észrevételek  

20) Egyéb  

Somorja, 2022.04.07. 

Orosz Csaba 

polgármester 


