
 
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 

 

23. júna  2022 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

Vo veľkej sále MsKS v Šamoríne. 

 

Program:  
1) Otvorenie 

2) Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch na základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín – ústna informácia   

3) Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín za rok 2021 

4) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  k 31.3.2022 

5) Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 

6) Návrh na prijatie investičného úveru  

7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 6/2022 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania  služieb  na trhových miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok  pre trhovisko  a 

pre  príležitostné trhy 

8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta 

9) Návrh na schválenie prevodu a zámeny nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

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

10) Návrh na schválenie prevodu  a prenájmu nehnuteľného  majetku mesta  z dôvodu hodného 

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

11) Návrh na schválenie  prevodu nájomného práva k pozemkom v k. ú. Šamorín (L. Fehér – Blend s. 

r. o.) 

12) Návrh na schválenie 

a) Zrušenia uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 17/2020/VIII. zo dňa 26.11.2020 

b) Zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. 

ú. Šamorín (S. Panenková)    

13) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. 

Bučuháza (MNM tech s.r.o.) – NN prípojka 

14) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. 

Bučuháza (MNM tech s.r.o.) – vodovod  a kanalizácia 

15) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k. ú. 

Mliečno (DEVELOPMENT 3, s.r.o.) – vodovod  a kanalizácia 

16) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. 

Kráľovianky (MKs – Ing. Kašša Milan s.r.o.) 

17) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok r. 2022 

18) Návrh na schválenie projektu s názvom „Zateplenie fasády MŠ Poľovnícka“ vrátane jeho 

spolufinancovania 

19) Interpelácie poslancov 

20) Podnety občanov  

21) Rôzne 

 

V Šamoríne, dňa 17.06.2022 

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. § 1. 

bekezdése értelmében összehívom a képviselőtestület ülését, amelyre  

 

 

2021. június 23-án (csütörtök)  15.30 órakor 

 
 kerül sor  a VMK nagytermében.   

 

Napirend: 
1) Megnyitó 

2) Beszámoló a város által alapított általános iskolák oktatási, nevelési eredményeiről – szóbeli 

információ   

3) Beszámoló a város 2021. évi konszolidált (összevont) gazdálkodásáról 

4) A város 2022. évi költségvetés teljesítésének értékelése - I. negyedév 

5) Javaslat a város 2022. évi költségvetésének  II. módosítására  

6) Javaslat beruházási hitel felvételének elfogadására  

7) Javaslat a 6/2022 számú ÁKÉR elfogadására (piaci rendtartásról) 

8) Javaslat a 8/2022 számú ÁKÉR elfogadására (a szűkös anyagi helyzetben élő polgároknak 

nyújtható támogatásokról és hozzájárulásokról) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére és ingatlanok cseréjére Somorja kataszterében 

(Ing. Kašša M.) 

10) Javaslat városi tulajdonú ingatlanok értékesítésére és bérbeadására Tejfalu kataszterében (Borbély 

J.) 

11) Javaslat bérleti jog átruházásának elfogadására Somorja kataszterében (Fehér L.–Blend s. r. o.) 

12) Javaslat 

a) a képviselő testület  17/2020/VIII.  számú határozatának megszűntetésére, 

b) ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja kataszterében (Panenková S.) 

13) Javaslat teherszerzödés elfogadására Bucsuháza kataszterében  (MNM tech s. r. o.) 

14) Javaslat teherszerzödés elfogadására Bucsuháza kataszterében  (MNM tech s. r. o.) 

15) Javaslat teherszerzödés elfogadására Tejfalu kataszterében (DEVELOPMENT 3, s.r.o.)   

16) Javaslat teherszerzödés elfogadására Királyfia kataszterében (MKs – Ing. Kašša Milan s.r.o.) 

17) Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tervének elfogadására –2022. év - II. félév 

18) Javaslat támogatási kérvény benyújtása és társfinanszírozása elfogadására „Vadász utcai óvoda 

homlokzati hőszigetelése“ nevű projektum kapcsán 

19) Képviselők interpellációja 

20) Lakossági észrevételek 

21) Egyéb  

 

                                       

Somorja, 2022.06.17. 

Orosz Csaba 

polgármester 


