
 
Program  zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne 

dňa 03.04.2014 
 

1 Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2 Voľba hlavného kontrolóra mesta 
- A város f őellenőrének választása 

 

MUDr. Marek Anton 

3 Interpelácie - Interpellációk  

4 Kontrola plnenia uznesení 
- a határozatteljesítések ellen őrzése 
 

Ing. Weszelovszky 
Gabriel 

5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie 

- Beszámoló az elvégzett ellen őrzésekr ől 
 

Mgr. Csintalan Miklós 

6 Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na zákla de uznesenia č. 
1535/2014 zo dňa 20.02.2014. 

- A főellenőr 1535/2014-es határozat alapján kidolgozott 
állásfoglalása 

 

Mgr. Csintalan Miklós 

7 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2013 
A 2013-as év gazdasági eredményeinek kiértékelése 

- Zariadenie pre seniorov 
- Mestské kultúrne stredisko 
- Comorra Servis 
-  

Ing. Hervayová Zuzana 
Vargová Anna 

Mgr. Nagy Tomáš 

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

 

Ing. Kóňa Bohumír 

9 Návrh na ur čenie po čtu poslancov Mestského zastupite ľstva v 
Komárne na volebné obdobie 2014-2017 

- Javaslat Komárom város képvisel ő számának meghatározására 
a 2014-2017 választási id őszakra 

 

MUDr. Benyó Zoltán 

10 Správa o vyhodnotení Realiza čného plánu ku Komunitnému plánu 
sociálnych služieb mesta Komárno za rok 2013 

- Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi te rvezetének 
2013-as évi megvalósítási tervének kiértékelése 

 

Ing. Dubányová 
Katarína 

11 Návrh vyhlásenia o vstupe Mesta Komárno do Združeni a miest a obcí 
okresu Komárno 

- Csatlakozási  szándéknyilatkozat javaslata a Komáro mi Járás 
Városai és Falvai Társulásához 

 

MUDr. Marek Anton 

12 Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi me stom, Danube 
LNG a Verejnými prístavmi pri tvorbe PD pre výstavb u LNG taerminálu 
v Komárne 

- Javaslat együttm űködési szándéknyilatkozat aláírására, 
melynek célja a Komáromi LNG terminál építési 
tervdokumentációnak közös elkészítése a város, a Da nube LNH 
és a közforgalmú kiköt ők között 

 

Ing.arch. Besse Katalin 

13 Žiados ť o zmenu územného plánu v mestskej časti Har čáš 
- Területrendezési terv módosításának kérvénye Harcsá son 
 

Ing.arch. Besse Katalin 

14 Žiados ť o zmenu územného plánu pri Hadovskej ceste 
- Területrendezési terv módosításának kérvényezése a Gadóci út 

mellett 
 
 

Ing.arch. Besse Katalin 
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15 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 

Ing. Bednáriková 
Katarína  

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

 

Ing. Weszelovszky 
Gabriel 

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

Ing. Prodovszká 
Katarína  

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

- Javaslat a gépkocsik parkolásának alapelveire Komár om város 
kijelölt területein 

 

JUD. Novák Vojtech 
 

19 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás szakbizo ttságának 
beszámolója a Komárom Város tulajdonában lév ő ingatlan 
eladására meghirdetett nyilvános  kereskedelmi 
versenytárgyalás eredményér ől 

 

PaedDr. Bende Štefan 

20 Návrh na schválenie zámeru predaja nehnute ľností a na vyhlásenie 
obchodnej verejnej sú ťaže na odpredaj nehnute ľností vo vlastníctve 
Mesta Komárno  

- Javaslat Komárom városának  tulajdonában lév ő ingatlanok 
eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kere skedelmi 
versenytárgyalás meghirdetése útján történ ő eladására 

   Ing. Prodovszká 
Katarína 

21 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej s úťaže 
o výsledku obchodnej verejnej sú ťaže na predaj majetku vo vlastníctve 
Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalást kiérték elő 
bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lé vő 
ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskede lmi 
versenytárgyalás eredményér ől 

   Ing. Prodovszká 
Katarína 

22 Návrh na členstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej agen túre 
Komárno 

- Javaslat Komárom Város Önkormányzatának tagságára a  
Komáromi Regionális Területfejlesztési Ügynökségben   

 

MUDr. Marek Anton 

23 Rôzne – Egyéb 
 

 

24 Záver - Befejezés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný 
ruch zo dňa 18.03.2014 

- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának 
beszámolója 

  

Mácza Mihály 

2 Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 
19.03.2014 
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója  
 

        PaedDr. Bende Štefan  

3 Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 18.03.2014 
- Az oktatási- és művelődésügyi bizottság beszámolója  
 

PaedDr. Héder Ágnes 

4. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 17.03.2014 
- A városfejlesztési bizottság beszámolója 
 

Bača Juraj 

 
5. 

Správa finančnej komisie zo dňa 18.03.2014 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Ing. Győrfy Lászó 

 
 


