
PROGRAM  ZASADNUTIA  10. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 10. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

12.09.2019 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

Ing. Kováčová Denisa 

4. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 
- Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése 

Ing. Kóňa Bohumír 

5. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 
2019: 
A városi szervezetek 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése: 

- KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt. 
- CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft. 
- COMORRA SERVIS 
- COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft. 
- MsKS - VMK 
- ZpS - Idősek otthona 

 
 
 

Mgr. Ruman Patrik 
Ing. Balogh Béla  

Mgr. Nagy Tomáš 
Czékus Peter  

Mgr. art. Lakatos Róbert  
Mgr. Polgárová Hedviga 

6. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019  
- Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének 

módosítására 

Ing. Bíró Adrianna 

7. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

Ing. Bíró Adrianna 

8. KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti 
-    A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására 

Mgr. Ruman Patrik 
 

9. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k 
Zmluve o splátkovom úvere 

- A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt 
finanszírozása  - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz  

Ing. Kóňa Bohumír 

10. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 

- Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és 
szolgáltatások idejéről szól 

PhDr. Szabó Ingrid 

11. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu  
- Javaslat pályázati kérvények  beadására 

PhDr. Szabó Ingrid 

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

PhDr. Szabó Ingrid 

13. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 
k 23.08.2019  

- Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról 

PhDr. Szabó Ingrid 

14. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 
2019 

- Beszámoló a közbeszerzésekről 

PhDr. Szabó Ingrid 

15. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej 
podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu  

- Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. 
alkotmánytörvény   értelmében létrehozott bizottság 
tevékenységéről 

JUDr. Varga Tamás  

16. Rôzne - Egyéb  

17. Záver - Befejezés  
 
 
 
 
 
 



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. 
Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu  
Javaslat pályázati kérvények  beadására 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
   
 

1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26.08.2019 
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Batta György 

2. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj 
mesta zo dňa 26.08.2019 

- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 
beszámolója  

Ing. Bujna Zoltán  

3. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2019  
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Ruman Patrik  

4. Správa komisie verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 27.08.2019 
- A közrendi és közlekedési  bizottság beszámolója 

Ryšavý Baltazár  

 


