Program zasadnutia mestského zastupite stva
A Képvisel -testületi ülés programja
18.06.2015

1.

Otvorenie – Megnyitó

2.

Výro ná správa spolo nosti KOMVaK, a.s. za rok 2014
- A KOMVaK, rt. beszámolója a 2014. évr l

3.

Vzájomné poh adávky a záväzky – mesto Komárno a KOMVaK, a.s.
- Komárom város és a KOMVaK rt. közötti kölcsönös követelések és
kötelezettségek

4.

Podnikate ský plán na rok 2015 –KOMVaK, a.s.
- A KOMVaK rt. vállalati terve a 2015. évre

5.

Návrh k stanoveniu výšky nájomného na rok 2015 za infraštruktúrny
majetok verejného vodovodu, kanalizácie, OV a súvisiacich
zariadení vo výlu nom vlastníctve mesta Komárno,
prevádzkovaných spolo nos ou KOMVAK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a.s. pod a stavu majetku ku d u 31.12.2014
- KOMVaK – Komárom város víz- és csatornam vei, r.t. –
Javaslat a 2015. évi bérleti díj összegének meghatározására

Ing. Kó a Bohumír

6.

Cena vodného a sto ného na rok 2015 – KOMVaK, a.s.
- A víz és szennyvíz díja a 2015. évre – KOMVaK, rt.

Ing. Csépl Gábor

7.

Návrh nájomnej zmluvy so spolo nos ou KOMVaK, a.s.
- Javaslat a KOMVaK rt-vel kötött bérleti szerz désre

Ing. Bohumír Kó a

8.

Návrh na zmenu audítora v obchodnej spolo nosti KOMVaK, a.s.
- Javaslat a KOMVaK, rt. könyvizsgálójának kicserélésére

Ing. Kó a Bohumír

9.

Založenie majetku spolo nosti KOMVaK, a.s. v januári 2015 –
informatívna správa
- A KOMVaK rt. vagyonának beterhelése

10.

Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných
vodovodov
a kanalizácií na území mesta Komárno
- Beszámoló a Komárom város területén elhelyezked víz- és
csatornahálózat felújításának tervezetér l

Mgr. Gráfel udovít

11.

Nadobecný skupinový vodovod (NSV) – informatívna správa
- Közös tulajdonban lév vízvezeték (NSV) – tájékoztató
beszámoló

Ing. Kó a Bohumír

Zrážková voda – informatívny materiál spolo nosti KOMVaK a.s

Ing. Csépl Gábor

12.

Predstavenstvo spolo nosti

Ing. Kó a Bohumír

Predstavenstvo spolo nosti

Ing. Csépl Gábr

- Es víz – a KOMVaK rt. tájékoztatója
Odvádzanie zrážkovej vody – pripomienky MsÚ – Odboru správy

majetku k informatívnemu materiálu spolo nosti KOMVaK
- Es víz elvezetés – a városi hivatal Vagyonkezelési
F osztályának észrevételei a KOMVaK, rt. informatív
beszámolójával kapcsolatban

JUDr. Némethová Iveta

13.

Kanalizácia a OV – Zlatná na Ostrove – informatívna správa
spolo nosti KOMVaK, a.s.
- A csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer – a KOMVaK
rt. tájékoztató anyaga

14.

Návrh na odvolanie lenov a vo bu predstavenstva spolo nosti
KOMVaK, a.s.
- Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak
visszahívására és új tagok választására

15.

Ing. Csépl Gábor

Ing. Stubendek László

Záver - Befejezés

_____________________________________________________________________________
Správa zo zasadnutia finan nej komisie d a 01.06.2015
- A pénzügyi bizottság 2015.06.01-i ülésének beszámolója

Ing. Szabó Béla

