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Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 31.01.2019 

 

 

 

Záznam zo zasadnutia 
 Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri MsZ Komárno 

A nemzetközi együttműködés és idegenforgalmi bizottság 
 ülésének jegyzőkönyve 

 

Zodpovedný predkladateľ/  
Felelős előterjesztő 

Ildikó Bauer 
predseda KMS a CR            
A NKIFB elnöke 

Vypracoval / Témafelelős Ing. Beáta Sebő 
Vedúca oddelenia kultúry, CR a pamiatok 
Művelődési, idegenforgalmi és 
műemlékvédelmi osztály vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Prílohy - Mellékletek: 
 Prezenčná listina 
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Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 

 a cestovný ruch pri MsZ Komárno, 
 ktoré sa  konalo dňa 15. januára 2019 na Radnici v Komárne 

 
 

Prítomní:       Ildikó Bauer, Viktor  Demin, Péter Korpás, Juraj Kovács, Örs Orosz, Ferenc 
Vas, Zoltán Wurczel 

 
Hosť:             Tamás Varga, viceprimátor 
 

Zapisovateľka:   Beáta Sebő 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 
3. Voľba podpredsedu komisie  
4. Prerokovanie a VZN 11/2015 
5. Rámcový plán činnosti komisie na rok 2019 
6. Návrhu rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-2022 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 
 

1. Otvorenie 
Pani predsedníčka privítala prítomných členov komisie, ktorí sa navzájom predstavili. 

       Členovia komisie odsúhlasili predložený program. 
   Pomer hlasovania: 7:0:0:0  

 
2. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 

Pani predsedníčka informovala prítomných, že sa predmetný rokovací poriadok 
v budúcnosti zmení. Vyjadrila svoju požiadavku, aby v záujme efektívnej činnosti 
členovia komisie vopred informovali ju o účasti, resp. neúčasti na zasadnutí komisie.  
Upozornila, že ak sa niektorí člen dvakrát bez ospravedlnenia nezúčastní na 
zasadnutí komisie, môže byť odvolaný z členstva  
Členovia komisie hlasovaním brali na vedomie predložený rokovací poriadok. 
Pomer hlasovania: 7:0:0:0 

 
3. Voľba podpredsedu komisie  

Pani predsedníčka navrhla, aby komisia navrhla za jej podpredsedu p. Ferenca 
Vasa, ktorý v zmysle  § 2 bod 5 bude zastupovať predsedu komisie v prípade jeho 
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu.  
Členovia komisie hlasovaním navrhli za podpredsedu komisie  p. Ferenca Vasa. 
Pomer hlasovania: 7:0:0:0 
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4. Prerokovanie Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2015 o 
priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
Komisia prerokovala možné zmeny v znení VZN: 
- Určiť termín/y podania žiadostí o FP 
- Preskúmať možnosť podpory činností konajúcich sa v mesiacoch január – 

február 
 Pán Ferenc Vas  žiada, aby nové vedenie mesta vyjadrilo svoju víziu ohľadne 

rozvoja mesta: smerujeme k rozvoju turizmu,  priemyslu alebo poľnohospodárstva 
a pod.? 

 
5. Rámcový plán činnosti komisie na rok 2019 

Členovia komisie sa dohodli že do 15.02.2019 každý člen komisie písomne doručí 
svoje návrhy a nápady ohľadne činnosti komisie. 

 
6. Návrh rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-2022 

Pani Sebő vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu týkajúcich sa činnosti oddelenia 
a komisie. Pani predsedníčka upozornila na to, že z Programu 1.1. položky 642 006 
členské príspevky pravde podobne chýba fin. čiastka  vo výške 6.700,- EUR pre 
úhradu členského príspevku pre organizáciu OOCR Podunajsko. 
Komisia hlasovaním berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-
2022 a poveruje predsedníčku, aby prerokovala možnosti navýšenia položky 
642 006 Programu 1.1. – členské príspevky o 6.700,- EUR (zvýšené členské pre 
OOCR Podunajsko) s vedúcim finančného oddelenia. 
Pomer hlasovania: 7:0:0:0 
 
 

7. Rôzne 
Prítomní sa dohodli, že zasadnutia komisie sa budú konať vždy v utorok 14,00, dva 
týždne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.  

 
8. Záver 

Pani predsedníčka sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  
 
 
 

            
         Ildikó Bauer 
                 predseda komisie 
 
 
 
 
 

Zapísala: Beáta Sebő 

 


