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Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
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Tárgysorozatának  pontjához 

 
 
 
 

ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA  
KOMISIE PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU A  CESTOVNÝ RUC H   

AZ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETÖZI KAPCSOLATOK  
  BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉNEK JEGYZ ŐKÖNYVE  

 
 
 
Predkladá - El őterjeszti:                                                                   
                                                                             
Dávid Kovács                                            
predseda KMS a CR                                              
A NKIFB elnöke                                                                      
                                                                               
                                                                                       
                                                                                     
Prejednané - Megtárgyalta:                               
KMSaCR  dňa: 22.11.09.2016 
Az IFNKB:       2016.11.22. 
                                                                                                   
Radou MZ dňa :  30.11.2016 
A VKT Tanácsa: 2016.11.30. 
 
 
 
     
   
 
Materiál obsahuje – Mellékletek: 

1. Správu komisie – bizottsági jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TE: 1110/2016 
 
 

 
Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spolu prácu 

 a cestovný ruch pri MsZ Komárno, 
 ktoré sa  konalo  dňa 22. novembra 2016 na radnici v Komárne 

 
 
Prítomní: 
Dávid Kovács, Ing. Zoltán Bujna, PhDr. Imrich Knirs, Jozef Köles, József Pohlmüllner, 
Róbert Szilva 
Zapisovateľka: 
Ing. Beáta Sebő 
Hosť: 
János Bajkai, ved. OŠK MsÚ Komárno 
 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Informácia o odovzdaní KIK do správy OOCR Podunajsko - Dunamente 
3. Žiadoti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: 
- Filip Szöllősi 
- Cykloturistický klub Slobodní pútnici 
- Pro Castello Comaromiensi , n.o. 

4. Zmena v zložení členov Komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ 
Komárno 

5. Návrh zmluvy o spolupráci – na výrobu natočenia a odvysielania filmu Cyklopotulky 
6. Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 
7. Rôzne 
8. Záver 

. 
 

1. Otvorenie 
Úvodom predseda komisie Dávid Kovács privítal členov komisie a hosťa.  
 

2. Informácia o odovzdaní KIK do správy OOCR Poduna jsko – Dunamente 
Pán predseda pripomenul prítomným, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne svojím 

uznesením č. 472/2015 zo dňa 12.11.2015 schválilo členstvo Mesta Komárno v Oblastnej 
organizácii cestovného ruchu Podunajsko, s tým, že činnosť Komárňanskej informačnej 
kancelárie časom prevezme od Mestského úradu Komárno. V zmysle zákona č. 91/2010 z.z. 
o podpore cestovného ruchu § 29  odsek (4) Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Podunajsko v roku 2017 už bude oprávnená žiadať zákonom umožnený štátny finančnú 
dotáciu „v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej 
organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom 
maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej 
dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý 
predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“. 

Na základe uvedených skutočností je aktuálne realizovať oficiálne odovzdanie 
činností a prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie, čo vyžaduje prenájom 
priestorov KIK v Zichyho paláci pre OOCR Podunajsko. Komisia hlasovaním doporučuje 
schváliť  zámer prenájom podľa predloženého materiálu, vypracovaného odborom správy 
majetku MsÚ Komárno.(Pomer hlasovania: 6:0:0:0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie pod ľa VZN č. 11/2015: 
- Žiadosť o FP p.Filipa Szöllősiho 

na výrobu krátkych filmov na reprezentáciu herca a mesta Komárno 
Komisia žiada žiadosť doplniť a vyhotoviť promo-material na nasledujúce zasadnutie 
komisie. 

- Žiadosť o FP Cykloturistický klub Slobodní pútnici 
   na  tlač propagačného materiálu „Kalendár žitnoostrovských vytrvalostných cyklotúr 
2017“ (viď. TE 1107/2016) 

Stanovisko komisie: doporučuje MsZ schváliť poskytnutie FP  (Pomer  hlasovania:  5:1:0:0) 
- Žiadosť o FP Pro Castello Comaromiensi, n.o 

na. vydanie 4jazyčných propagačných materiálov tematikou pevnostného systému 
mesta Komárno (viď. TE 1108/2016):  
1. Leták A4 „Komárno – Gibraltár na Dunaji 
2. Skladačka A3 „Nec arte nec marte“  
3. Leporello 3-dielne A4 „Informácie o dostupnosti Pevnosti v Komárne“  

Stanovisko komisie: doporučuje MsZ schváliť poskytnutie FP  (Pomer  hlasovania:  6:0:0:0)  
 

 
4. Zmena v zložení členov Komisie pre medzinárodné vz ťahy a cestovný ruch pri 

MsZ Komárno (TE-1109/2016) 
 

Podľa rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne § 2 bod 4, 
odsek 7, predseda komisie navrhuje odvolanie člena komisie, ktorý sa trikrát po sebe bez 
ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov sa 
nezúčastňuje na činnosti komisie.  

Ing. Róbert Kiss sa bez ospravedlnenia nezúčastnil na zasadnutiach Komisie pre 
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch od marca 2016, teda 5x. Z toho dôvodu predseda 
komisie, Dávid Kovács navrhuje jeho odvolanie z členstva Komisie pre medzinárodné vzťahy 
a cestovný ruch pri MsZ Komárno a na základe doporučenia p. Zsolta Fesztyho navrhuje za 
nového člena p. Zsolt Nagya. 
Stanovisko komisie: doporučuje MsZ schváliť za člena komisie p- zsolta Nagya.(Pomer  
hlasovania:  6:0:0:0)  
 
 

5. Návrh zmluvy o spolupráci – na výrobu nato čenia a odvysielania filmu 
Cyklopotulky (TE-1111/2016)  
Prítomní členovia preštudovali predloženú zmluvu o spolupráci medzi mestom 
a Komárnom a fy Egomotion s.r.o, Šafarikovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň 
a doporučujú zmluvu podpísať (Pomer  hlasovania:  5:0:0:0)  

 
 

6. Návrh rozpo čtu mesta na rok 2017 
 Prítomní členovia preštudovali predložený Návrh rozpočtu. Navrhujú, aby po odovzdaní KIK 
do správy OOCR Podunajsko – Dunamente položka vyčlenená na zapezpečenie chodu KIK 
bola vyradená z rozpočtu mesta.  
Stanovisko komisie: berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Komárno na r. 2017  (Pomer  
hlasovania:  5:0:0:0)  

 
7. Záver 

 Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  
 
 

 
Zapísala: Ing. Beáta Sebő 


