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191/2011 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 10. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 

- Ing. Imrich Dubány, 
- Ing. László Gyırfy. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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192/2011 
uznesenie 

k návrhu programu 10. (mimoriadneho) zasadnutia Mes tského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
program 10. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 8. 
júna 2011 v nasledovnom znení: 
 

1. Otvorenie, 
2. Interpelácie a otázky poslancov, 
3. Návrh na zloženie výberovej komisie na miesto riaditeľa zariadenia seniorov v Komárne, 
4. Návrh na schválenie  Zásad pre zriadenie a činnosť Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Komárne na otvorenie prihlášok uchádzačov vo výberovom konaní na schválenie 
zástupcov mesta Komárno do štatutárnych orgánov obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta; Návrh na zriadenie komisie na otvorenie prihlášok vo 
výberovom konaní na funkciu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a na 
schválenie predsedu a ďalších členov komisie, 

5. Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárna na základe zákona č. 154/2011 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest, 

6. Návrh krízového plánu fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR, s.r.o., 
7. Rôzne, 
8. Záver. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
        primátor mesta 
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193/2011 
uznesenie 

k návrhu na zloženie výberovej komisie na miesto ri adite ľa Zariadenia seniorov 
v Komárne 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  vymenúva 
 

1. výberovú komisiu v počte 5 osôb na obsadenie miesta riaditeľa Zariadenia pre 
seniorov v Komárne, 

2. menuje jej členov: 
 

- Mgr. Štefan Bende, 
- JUDr. Mária Kanthová, 
- PaedDr. Štefan Bende, 
- zástupca zamestnávateľa – menuje zamestnávateľ (Zariadenie pre seniorov   
v Komárne), 
- zástupca MsÚ – menuje primátor mesta, 

 
B/  žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 

o vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich s prípravou a priebehom činnosti 
výberovej komisie a predloženie písomnej správy o jej výsledkoch. 

 
Termín: 30. 06. 2011 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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194/2011 
uznesenie 

k návrhu na schválenie Zásad pre zriadenie a činnos ť Komisie Mestského zastupite ľstva 
v Komárne na otvorenie prihlášok uchádza čov vo výberovom konaní na schválenie 

zástupcov mesta Komárno do štatutárnych orgánov obc hodných spolo čností 
s majetkovou ú časťou mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
Zásady pre zriadenie a činnosť Komisie Mestského zastupiteľstva v Komárne na otvorenie 
prihlášok uchádzačov vo výberovom konaní na schválenie zástupcov mesta Komárno do 
štatutárnych orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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195/2011 
uznesenie 

k návrhu na zriadenie Komisie na otvorenie prihlášo k vo výberovom konaní na funkciu 
konate ľa spolo čnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a na schválenie preds edu  

a ďalších členov komisie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. zriadenie Komisie na otvorenie prihlášok vo výberovom konaní na funkciu konateľa 
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., 

2. predsedu a ďalších členov Komisie na otvorenie prihlášok vo výberovom konaní na 
funkciu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. nasledovne: 

 
  - JUDr. Éva Hortai, predseda, 
 
  - PaedDr. Ágnes Héder, 
 
  - JUDr. Mária Kanthová, 
 
  - Ing. Gabriel Dékány, 
 
  - MUDr. Zoltán Benyó, 
 
  - Mgr. Štefan Zábojník, 
 
B/  žiada primátora 

vydať menovacie dekréty pre členov komisie podľa bodu A/ uznesenia. 
 
       Termín: do 3 dní od chválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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196/2011 
uznesenie 

k návrhu krízového plánu fungovania hospodárenia sp oločnosti VIATOR, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

krízový plán fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR s.r.o., 
 
B/ schva ľuje 
 

zámer prijatia investičného úveru mestom,  
 
C/  schva ľuje 
 

odovzdanie termálneho kúpaliska do správy COMORRA SERVIS,  
 

Termín: 15. júna 2011 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
D/  žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
 a) zvolať valné zhromaždenie spoločnosti VIATOR s.r.o. s programom: 

- menovanie prokuristu spoločnosti, 
- zmena nájomnej zmluvy v rozsahu ukončenia nájmu majetku mesta – termálne 

kúpalisko, 
 

b) predložiť návrh financujúcej banky na poskytnutie investičného úveru,  
c) predložiť upresnený návrh plánu investičných akcií na rok 2011,  
d) zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne do 30. júna 
2011.  
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 

 


