
  

            MESTO KOMÁRNO – KOMÁROM VÁROS              
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 
 
 
               Komárno 10.02.2012 
 
 

P O Z V Á N K  A 
 
Vážená pani, 
Vážený pán, 

 
pozývam Vás na  2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, 

ktoré sa uskutoční dňa 
 

        16. februára 2012 (štvrtok) o 09.00 hod. 
 

vo veľkej zasadačke mestského úradu (II. poschodie). 
 

 
 
 

 
* * * 

 
 
 
 

 
M E G H Í V Ó 

 
Tisztelt Asszonyom, 
Tisztelt Uram, 

 
meghívom Önt a Komáromi Képviselı-testület  2. ülésére, melyre 

 
2012. február 16-án (csütörtök)  09.00 órakor     

 
kerül sor 

a városi hivatal nagy üléstermében (II. emelet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 

 
 
 
 



Program  zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne d ňa 16. februára  2012 
 

1 Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2 Interpelácia   
- Interpelláció  
 

 

3 Otázky 
- Kérdések 
 

 

4 Kontrola plnenia uznesení 
- A határozatteljesítések ellenırzése 
 

Ing. Pásztor Štefan 

5 Správa o plnení uzn.č. 451/2011 zo 16. zasadnutia MZ, dňa 15.12.2011 k 
informatívnej správe hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách za 
uplynulé obdobie 

- Beszámoló a kéviselı-testület 2011. 12.16-án jóváhagyott 451/2011 
határozata a fıellenır által elvégzett ellenırzések teljesítésérıl 

 

JUDr. Novák Vojtech 

6 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za ulynulé obdobie - 1.časť 
- Beszámoló az elvégzett ellenırzésekrıl – I. rész 
 

Mgr. Csintalan Miklós 
 

7 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kotrolóra za uplynulé obdobie - 2.časť 
- Beszámoló az elvégzett ellenırzésekrıl – II. rész 
 

Mgr. Csintalan Miklós 
 

8 Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2011 
- Beszámoló a 2011-es év ellenırzéseirıl, valamint a petíciók és 

panaszokintézésérıl 
 

Mgr. Csintalan Miklós 
 

9 Bodová diferenciácia územia mesta Komárno 
- A városi ingatlanok pontértékének felülvizsgálata 
 

Ing. Nagy Jenı 

10 Žiadosti a návrhy v majetkových veciach  
- Kérvények és javaslatok vagyonügyekben 

 

Ing. Nagy Jenı 

11 Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

 

Ing. Nagy Jenı 

12 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta 
- pri mŕtvom ramene Váhu 
- v mestskej časti Hadovce 
- v mestskej časti Malá Iža 
- v mestskej časti Nová Stráž 

Területrendezési terv módosításainak kérvényezése 
 

Ing. Pásztor Štefan 

13 Schválenie investičného zámeru a financovania stavby – obnova bytovej 
budovy 

- Špitálska ul. 12-14 
- Gazdovská ul. 4-6 

A felújítási munkálatok finanszírozásának jóváhagyása 
 

Ing. Nagy Jenı 

14 Zriadenie záložného práva na zabezpečenie úveru na financovanie stavby – 
obnova bytovej budovy: 

- Špitálska ul. 12-14 
- Gazdovská ul. 4-6 

Zálogjog jóváhagyása a felújítási munkálatok anyagi fedezetére szolgáló hitel 
bebiztosítására. 
 

Ing.  Pásztor Štefan 

15 Podmienky verejného obstarávania na dodávku stavebných prác - obnova 
bytovej budovy 

- Špitálska ul. 12-14 
- Gazdovská ul. 4-6 

Felújítási munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás feltételei 

Ing. Pásztor Štefan 



 
16 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 

- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
 

Ing. Dubányová Katarína 

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

 

Ing. Dubányová Katarína 

18 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
- Kérvények és javaslatok oktatási-, mővelıdési és sport ügyekben 

 

Ing. Weszelovszky 
Gabriel 

19 Zásady 
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

- Alapelvek 
a tulajdonos épülete alatti városi tulajdonú telek, valamint az épülethez 
kapcsolódó, vele elhelyezésében és kihasználásában szervesen egy 
egységet alkotó további terület tulajdonjoga átruházásának feltételeirıl 
  

Ing. Nagy Jenı 

20 (a) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság 
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására 
meghirdetett nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl 

 

Ing. Gyırfy László 

21 (b) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság 
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására 
meghirdetett nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl 

Mgr. Zábojník Štefan 

22 © Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság 
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására 
meghirdetett nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl 

Ing. Dubány Imrich 

23 (d) Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, 
pozemku p.č. 4371/2 v k.ú. Komárno vo vlastníctve  
Mesta Komárno  

- A közvetlen eladást kiértékelı szakbizottság beszámolója  
             a Komárom Város tulajdonában lévı a komáromi kataszterben  

található 4372/1 – es parcella eladásának eredményérıl 
 

Ing. Szabóová Andrea 

24 (e) Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, 
pozemku p.č. 2454/78  a p.č. 2454/79 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta 
Komárno  

- A közvetlen eladást kiértékelı szakbizottság beszámolója  
             a Komárom Város tulajdonában lévı a komáromi kataszterben  

található 2454/78 és 2454/79 – es parcella eladásának eredményérıl 
 

Ing. Szabóová Andrea 

25 (f) Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, 
pozemku p.č. 11001 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A közvetlen eladást kiértékelı szakbizottság beszámolója  
             a Komárom Város tulajdonában lévı a komáromi kataszterben 

található 11001 – es parcella eladásának eredményérıl 
 

Ing. Szabóová Andrea 

26 (g) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság 
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására 
meghirdetett nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl 

Ing. Dubány Imrich 

27 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 aktualizácie Programu hospodárskeho Ing. Szabó Béla 



a sociálneho rozvoja mesta Komárno 
- Javaslat Komárom Város Gazdasági és szociális fejlesztési 

programjának 1. sz. módosítására 
 

28 Záver – Befejezés 
 

 

 
 
 
 
                            
1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 1.2.2012 

  - A szociális, egészségügyi- és lakás bizottság beszámolója 
   

PaedDr. Bende Štefan 

2. Správa komisie školstva, kultúry a športu 31.1.2012 
- Az oktatási-, mővelıdési és sport bizottság beszámolója  
 

  PaedDr. Héder Ágnes 

3. Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch 
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsági  ülésének 

jegyzıkönyve 
 

Mácza Mihály 

 
4. Informatívna správa Komisie rozvoja mesta 1.12.2011 

          - A Városfejlesztési Bizottság beszámolója 
 

Mgr. Bača Juraj 

5. Správa finančnej komisie 2.2.2012 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 
 

Ing. Gyırfy László 

 
 
 


