PROGRAM ZASADNUTIA 23. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 23. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania
sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok
2020
 Beszámoló a 2020-as évben végzett ellenőrzésekről, panaszok és
beadványok intézéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
CALOR s.r.o – Návrh na ceny tepla na rok 2021
 CALOR Kft. – Javaslat a hő árára a 2021-es évben
Podnikateľský plán na rok 2021 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s.
 A KOMVaK, Rt. üztleti terve a 2021-es évre
Žiadosť o nerovnomerné zasielanie príspevku pre COMORRA SERVIS
 A COMORRA SERVIS kérelme a hozzájárulás nem egyenletes
továbbítására
Informatívna správa COMORRA SERVIS- osobné náklady požičovňe
člnov
 A COMORRA SERVIS beszámolója - hajókölcsönző személyi
költségei
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA
SERVIS
 Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatójának
kinevezése
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno
 Javaslat Komárom város sportlétesítményeinek felújítására
Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno
 Javaslat Komárom város járdáinak javítására
Návrh VZN mesta Komárno č. /2021, kt. sa určí výška dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2021
 Javaslat a …/2021 sz. ÁÉR-re, amely meghatározza a művészeti
alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az
iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a
bérekre és a működtetésre a 2021-es évben
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
 Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
Komunitný plán Sociálnych služieb Mesta Komárno
 Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi terve
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Komárno
 Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2021
 Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kultúrális és művészeti
tevékenységre a 2021 évre
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20. Žiadosti a návrhy na úseku športu
- Kérvények és javaslatok sportügyekben
21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q
2020
 Beszámoló a közbeszerzésekről
22. Návrh smernice o verejnom obstarávaní
 A közbeszerzésről szóló irányelv javaslata
23. Zámer prestavby bývalej školy na nájomný bytový dom
 Bérlakások építési szándéka
24. Informatívna správa o Strategickom pláne rozvoja verejného prístavu v
Komárne
 Beszámoló a kikötő fejlesztési stratégiájáról
25. Rôzne - Egyéb
26. 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 čerstvým potvrdením o negatívnom teste na
ochorenie COVID-19, t.j. vykonanom dňa 3.2.2021 alebo 4.2.2021.
Belépés csak azon személyeknek lehetséges, akik friss COVID-19 negatív teszteredményt mutatnak be,
azaz 2021.02.3-i vagy 2021.02.4-i dátummal.
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Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 18.01.2021
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 19.01.2021
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 20.01.2021
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 20.01.2021
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
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