
  

            MESTO KOMÁRNO – KOMÁROM VÁROS              
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 
 
 
               Komárno 14.02.2014 
 
 
 

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

 
pozývam Vás na  35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, 

ktoré sa uskutoční dňa 
 

        20. februára 2014 (štvrtok) o 13.00 hod. 
vo veľkej zasadačke mestského úradu (II. poschodie). 

 
 
 

 
 

* * * 
 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
Tisztelt Asszonyom, 
Tisztelt Uram, 

 
meghívom Önt a Komáromi Képviselő-testület  35. ülésére, melyre 

 
2014. február 20-án  (csütörtök)  13.00 órakor     

 
kerül sor 

a városi hivatal nagy üléstermében (II. emelet).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 



 
Program  zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne 

dňa 20.02.2014 
 

1 Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2 Interpelácie - Interpellációk  

3 Kontrola plnenia uznesení 
- a határozatteljesítések ellen őrzése 
 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

4 Návrh na vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Komárno  
- Választás kihirdetése Komárom Város F őellenőri tisztségének 

betöltésére 
 

MUDr. Marek Anton 

5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č.../2014 
o spôsobe náhradného zásobovania s vodou a odvádzan ia 
odpadových vôd a zneškod ňovaní obsahu žúmp na území mesta 
Komárno 

- Javaslat Komárom város területén  a víz pótlólagos 
biztosítására, a szennyvíz elvezetésére és a  szenn ygödrök 
tartalmának hatástalanításáról rendelkezô ÁÉR- sz.   javaslata 

 

JUDr. Novák Vojtech 

6 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

 

Ing. Kóňa Bohumír 

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

Ing. Prodovszká Katarína  

8 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, špor tu a mládeže 
- Kérvények és javaslatok oktatási, m űvelődési és sportügyekben  

 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

9 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia krovu a strechy 
kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“  
        -  Javaslat az „ Újvárban lév ő kaszárnya-épület tet őfelújítása“  
           c.   pályázat társfinanszírozásáról 
 

Mgr. Gráfel Ľudovít  

10 Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopr avy v meste 
Komárno od 1. marca do 31.decembra 2014 

- Javaslat a  Komárom Város helyi autóbuszközlekedés 
forgalmának változtatására  a 2014. március 1.– dec ember 31.  
2014 időszakra 

 

Ing. Szabó Béla 

11 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno  č…./2014 o 
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške ú hrad za sociálne 
služby poskytovaných mestom 

- Javaslat a szociális szolgáltatások és a szolgáltat ásokért 
nyújtott térítésr ől szóló Általános érvény ű rendeletre 

 

Ing. Dubányová Katarína  

12 Návrh na vo ľbu prísediacich pre okresný súd 
- Javaslat a Járási bíróság ülnökeinek megválasztásár a 

 

Ing. Dubányová Katarína 

13 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie 

- Beszámoló az elvégzett ellen őrzésekr ől 
 

Mgr. Csintalan Miklós 

14 Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania š ťažností a 
petícií v podmienkach samosprávy mesta Komárno za r ok 2013 

- Beszámoló a 2013-as évben végzett ellen őrzésekr ől és a 
panaszok, petíciók intézésér ől 

 

Mgr. Csintalan Miklós 

 
 

  
 



 
 

15 

 
 
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie 

- Beszámoló az elvégzett ellen őrzésekr ől 
 

 
 

 
Mgr. Csintalan Miklós 

16 Doplňujúca správa k správe hlavného kontrolóra č. 10/ÚHK/2013 
- Kiegészít ő beszámoló a f őellenőr 10/ÚHK/2013 beszámolójához 
 

JUDr. Novák Vojtech 

17 Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhra denom priestore 
v meste Komárno 

- Javaslat a gépkocsik parkolásának alapelveire Komár om Város 
kijelölt területein  

 

JUDr. Novák Vojtech 

18 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 

Ing. Bednáriková Katarína  

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

Ing. Dubányová Katarína 

20 KOMVaK, a.s. – aktuálny stav prevádzkovaného infraš truktúrálneho 
vodárenského majetku 

- KOMVaK, a.s. – a vízm űvek vagyonának aktuális állása  
 

Ing. Prodovszká Katarína 

21 CALOR, s.r.o. – prenájom nebytový priestorov a hnut eľného majetku 
- CALOR, s.r.o. – helységek és ingóságok bérlése 

 

Ing. Prodovszká Katarína 

22 Správa komisie na vyhodnotenie OVS o výsledku na pr edaj majetku vo 
vlastníctve mesta 

- A nyilvános versenytárgyalás kiértékel ő bizottságának jelentése 
a város tulajdonában lév ő vagyon eladásáról 

 

Ing. Prodovszká Katarína 

23 Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho pr edaja 
nehnute ľnosti  

- A szakbizottság beszámolója a város tulajdonában lé vő ingatlan 
eladásáról 

 

Ing. Prodovszká Katarína 

24 Návrh na ur čenie po čtu poslancov Mestského zastupite ľstva 
v Komárne na volebné obdobie 2014-2018 

- Javaslat Komárom város képvisel ő számának meghatározására 
a 2014 – 2018 választási id őszakára 

 

MUDr. Benyo Zoltán 

25 Rôzne – Egyéb 
 

 

26 Záver - Befejezés  
 

 
1 Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 

05.02.2014 
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója 
  

Mácza Mihály 

2 Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 12.02.2014 
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója  
 

        PaedDr. Bende Štefan  

3 Správa komisie životného prostredia a verejného poriadku, zo dňa 04.02.2014 
- A környzetvédelmi és közrendi bizottság beszámolója  
 

JUDr. Varga Tamás 

4 Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 04.02.2014 
- Az oktatási- és művelődésügyi bizottság beszámolója  
 

PaedDr. Héder Ágnes 

5. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 12.02.2014 
- A városfejlesztési bizottság beszámolója 
 

Bača Juraj 

 
6. 

Správa finančnej komisie zo dňa 05.02.2014 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Ing. Győrfy Lászó 

 


