PROGRAM ZASADNUTIA 21. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 21. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
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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 odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Personálne zmeny v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS
 Személyzeti ügyek a COMORRA SERVIS járulékos szervezetben
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO Zariadenie pre seniorov Komárno
 Javaslat Komárom város Programozott költségvetésének
módosítására a 2020-as évben - Idősek otthona
Žiadosť o kapitalizáciu nájomného - CALOR s.r.o.
 A CALOR Kft. kérelme a bérleti díj tőkésítésére
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS na rok 2020
 A COMORRA SERVIS javaslata költségvetés módosítására a
2020-as évben
Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „Hracia zostava pre
najmenších návštevníkov Termálneho kúpaliska v Komárne“
 Határozati javaslat projekt társfinanszírozására "Játékelemek a
Komáromi Termálfürdő legfiatalabb látogatóinak"
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Informatívna správa - Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu od roku
2021
 Tájékoztató jelentés - Konyhai hulladék gyűjtése és hasznosítása
2021-től
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno
číslo ..../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 Javaslat Komárom Város ....../2020 számú ÁÉR elfogadására a
gépjárművek ideiglenes parkolásáról
Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020 o dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta
 Javaslat Komárom város …./2020-as számú általános érvényű
rendelete a gépjárművel a történelmi városrészbe történő
behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról
TE-898/2020, Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a
9/2019
 Javaslat a ..../2020 sz. általános érvényű rendeletre, amely
módosítja Komárom Város helyi kutyaadóról, a közterület
használati adóról, a szálláshelyadóról, az árukiadó automata, a
játékautomata-adóról, a gépjárművel történelmi városrészbe
történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról szóló
17/2012 számú ÁÉR-ét
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo ......../2020
o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu
talentov
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Javaslat Komárom Város ...../2020 sz. általános érvényű
rendeletére, Komárom város célalapjából megítélt ösztödíjakra a
tehetségek támogatására
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
 Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
 Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q
2020
 Beszámoló a közbeszerzésekről
Rôzne - Egyéb
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.

Vstup bude umožnený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie
COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra spolu s občianskym preukazom. Rovnako osobám, na
ktoré sa vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok
a priestorov zamestnávateľa, uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 30.10.2020. Vstup na základe výnimky
je však potrebné preukázať príslušným dokladom.
Belépés azon személyeknek lehetséges, akik legkorábban október 29-től elvégzett COVID-19 negatív
teszteredményt mutatnak be személyi igazolvánnyal együtt. Továbbá azon személyeknek, akik kivételt
élveznek a Szlovák Közegészségügyi Hivatal 2020.10.30-án kiadott 16/2020-as rendelete értelmében,
mely a Szlovák Köztársaság Kormányának közlönyében jelent meg 2020.10.30-án.
A felmentést ebben az esetben megfelelő dokumentummal kell igazolni.

__________________________________________________________________________
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 12.10.2020
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.10.2020
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 12.10.2020
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 14.10.2020
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie verejného poriadku a dopravy
zo dňa 13.10.2020
- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 13.10.2020
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
Správa komisie pre digitalizáciu a transparentnosť zo dňa 8.10.2020
- Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság beszámolója
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