


Program  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 28. júna  2012 
 

1. Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2. Interpelácie – Interpellációk 
 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  
- A határozatteljesítések ellenőrzése 
 

Ing. Pásztor Štefan 

4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 
 

Mgr. Csintalan Miklós 
 

5. Plán kontrolnej činnosti mesta na 2. polrok 2012 
- A főellenőr 2012-es év 2. félévi ellenőrzési  terve 
 

Mgr. Csintalan Miklós 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  /2012,  
ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských 
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a 
o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno  
v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010 a 8/2011 

- Javaslat a  /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 7/2008 
sz. általános érvényű rendeletét 

 

Ing. Pásztor Štefan 

7. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu  
- Kérvények és javaslatok az iskolaügy, kultúra és sport területén 
 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 

Ing. Dubányová Katarína 

9. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
- Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 

 

Ing. Dubányová Katarína 

10. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc 
- Területrendezési terv módosításának kérvényezése a hajógyár területén 

 

Ing. Pásztor Štefan 

11. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno pri Bratislavskej ceste 
- Területrendezési terv módosításának kérvényezése a Pozsonyi út mellett 

 

Ing. Pásztor Štefan 

12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

 

Ing. Prodovszká Katarína 

13. Návrh na rozšírenie lezeckej steny a uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o združení fin. 
prostriedkov a činnosti 

- Javaslat a mászófal bővítésére és a létező szerződés 1. sz. mellékletének 
megkötésére 

 

Ing. Pásztor Štefan 

14. Žiadosti Univerzity J. Selyeho na riešenie havarijnej situácie dodávky elektrickej energie 
- A Selye egyetem kérvényei a villamos energia szllgáltatásánál kialakult vészhelyzet 

megoldására 
 

Ing. Prodovszká Katarína 

15. Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku p.č. 
8620/4 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A közvetlen eladást kiértékelő szakbizottság beszámolója a Komárom Város 
tulajdonában lévő a komáromi kataszterben található 8620/4 – es parcella 
eladásának eredményéről 

 

Ing. Szabóová Andrea 

16. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyi dolgokban 
 

Ing. Nagy Jenő 

17. Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne  
- Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására 

 

JUDr. Novák Vojtech 

18. Informatívna správa  o vykonaných verejných obstarávaniach za  2. Q 2012 
- Informatív beszámoló a 2012. 2 negyedévében végbement közbeszerzésekről  

 

JUDr. Novák Vojtech 

19. Upozornenie prokurátora na porušenie §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
- Ügyészi figyelmeztetés a 369/1990 sz. törvény 1. szakaszának 6§ 

megsértéséért 
 

JUDr. Novák Vojtech 

20. Rôzne - Egyéb  
21. Záver - Befejezés  



 
 
 
 

 
 
1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 13.06.2012 

  - A szociális, egészségügyi- és lakás bizottság beszámolója 
   

PaedDr. Bende Štefan 

2. Správa komisie školstva, kultúry a športu  
- Az oktatási-, művelődési és sport bizottság beszámolója 13.06.2012 

 

  PaedDr. Héder Ágnes 

3. Záznam zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  
12.06.2012 
- A környezetvédelmi és közrendi bizottság beszámolója 

JUDr. Varga Tamás 

 
4. 

 
Informatívna správa Komisie rozvoja mesta zo dňa 12.06.2012 
- A Városfejlesztési Bizottság beszámolója 
 

 
Mgr. Bača Juraj 

5. Správa finančnej komisie 14.06.2012 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Ing. Győrfy László 

 
 


