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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Informácia o zmene ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz.
alkotmánytörvény változásáról
Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory
subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a
verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a prijatých opatreniach
 Jelentés a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala
által végzett ellenőrzés eredményéről és a megtett
intézkedésekről
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2019 – informatívna správa
 Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés
módosítások a 2019-es évben
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta
Komárno do roku 2020
 Komárom város 2020-ig tartó hulladékgazdálkodási programjának
jóváhagyási javaslata
VZN Mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
v znení a doplnení VZN č. 3/2018
 Javaslat Komárom Város ../2020-as számú ÁÉR elfogadására,
amely a 3/2018-as ÁÉR-el módosított 9/2016 sz. ÁÉR
a kommunális hulladék és az apró építkezési törmelék kezeléséről
szóló rendeletet egészíti ki, illetve módosítja
Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo …./2020, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2019 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
 Javaslat a ...../2020 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja és
kiegészíti a 10/2019 számú az üzletek és szolgáltatások
nyitvatartási idejéről szóló általános érvényű rendeletet
Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2020
 Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2020. évi
programozott költségvetésből
Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno
 Javaslat Komárno város járdáinak javítására
Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno
 Javaslat Komárom város sportlétesítményeinek felújítására
Návrhy na spolufinancovanie projektov Envirofondu
 Javaslatok az Envirofond projektjeinek finanszírozására
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020
 Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kulturális és művészeti
tevékenységre a 2020. évre
Žiadosti a návrhy na úseku športu
 Kérvények és javaslatok sportügyekben
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17. Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry
a následného personálneho obsadenia
 A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti
felépítés és az azt követő személyzet javaslata
18. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019
 Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi
tervezetének 2019 - es évi megvalósítási tervének kiértékeléséről
19. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2020
 Javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi
tervének a 2020-as évi megvalósítási tervének elfogadására
20. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
 Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való
támogatásra irányuló kérelem
21. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
 Kérvények és javaslatok lakásügyekben
22. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
23. Návrh na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných
školských jedální
 Javaslat az iskolai étkezdék és a kiadókonyhák átadásának
ütemtervének jóváhagyására
24. Informatívna správa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
o využití účelového príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a
jedální
 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet beszámolója az
iskolakonyhák és étkezdék felújítására szánt hozzájárulás
felhasználásáról
25. Informatívna správa o verejných obstarávaniach
 Beszámoló a közbeszerzésekről
26. Zmena v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
 Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság összetételének
változása
27. Rôzne - Egyéb
28. Záver – Befejezés
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V čase od 16:00 hod podľa §14 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 14-es § 1-es bekezdésének értelmében a program részét
képezik: A lakosok javaslatai, észrevételei és kérdései.
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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 20.01.2020
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 21.01.2020
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 21.01.2020
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 20.01.2020
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 14.01.2020
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
21.01.2020
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság
beszámolója
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