TE: 96/2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 05.03.2015
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2015. 03.05-i ülése
tárgysorozatának
pontjához

ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA
KOMISIE PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU A CESTOVNÝ RUCH
AZ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETÖZI KAPCSOLATOK
BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Predkladá - Előterjeszti:
Dávid Kovács
predseda KMS a CR
A NKIFB elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
KMSaCR dňa: 19.02.2015

Radou MZ dňa : 25.02.2014

Materiál obsahuje:
1. Správu komisie
2. Návrh na uznesenie

TE: 96/2015

Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri MsZ
Komárno, ktoré sa konalo
dňa 20. februára 2015 vo malej zasadačke MsÚ v Komárne

Prítomní:
Dávid Kovács, Ing. Zoltán Bujna, Ing. Csaba Cúth, Zsolt Feszty, PhDr. Imrich Knirs, Jozef
Köles, József Pohlmüllner, Marta Šárai, Róbert Szilva, Ing. Beáta Sebő
Hostia: Béla Keszegh – viceprimátor, Anna Vargová – riaditeľka MsKS, Gábor
Weszwelovszky – ved. odboru školstva a kultúry, Viliam Siliga
Program:
1. Zahájenie
2. Ústna správa o príprave Komárňanských dní 2015
3. Prejednanie Návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2014
4. Rôzne
5. Záver
.
1. Otvorenie
Úvodom predseda komisie Dávid Kovács privítal členov komisie, ktorí sa navzájom
predstavili.
Členovia komisie odsúhlasili predložený program.
1. Zahájenie
Pán Siliga v krátkosti vyškolil prítomných o zákone o ochrane osobných údajov č.
122/2013 Zb.
Prítomní členovia komisie sa navzájom predstavili a deklarovali, že v budúcom období sa
v plnej miere budú efektívne pracovať v komisii.
2. Ústna správa o príprave Komárňanských dní 2015
Ing. Weszelovszky a p. Vargová podali ústnu informáciu o pripravenosti programu
tohtoročných Komárňanských dní. Ako novinku uviedli, že organizačný výbor sa rozšíril
o odborníkoch z oblasti reklamy a programového manažéra. Slávnostné zasadnutie sa bude
konať 26. apríla o 17,00 vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu, kde vystúpi spoločný
komorný orchester Comorra. V ten deň sa bude konať aj krížová cesta a taktiež sa končí
„jarné ťaženie“ husárov. 30. apríla sa bude konať WakeUp Day na Klapkovom námestí. 25.
apríla sa bude konať aj jazzový koncert v rámci Bratislavských jazzových dní. Veľké
koncertné podujatia sa budú konať od 30. apríla do 3. mája. Podrobný program neskôr
oznámia verejnosti na tlačovej konferencii primátori Komárna a Komáromu. 3. mája sa
organizuje „Otvorený deň Starej pevnosti“ z príležitosti 750 výročia udelenia mestských práv.
Obsah programového zošita sa uzavrie do 15. marca. Pripravuje sa aj nový grafický imidž
podujatia. Po diskusii sa prítomní dohodli, že na nasledujúce zasadnutie organizačný výbor
vypracuje písomný materiál o príprave Komárňanských dní aj s rozpočtom. (7:0:0)
3. Prejednanie Návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2014
Pani Sebő vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu týkajúcich sa činnosti oddelenia
a komisie.
Komisia po diskusii hlasovala o tom, že Návrh rozpočtu na rok 2015 berie na vedomie
(4:0:3). Komisia pritom konštatovala svoju požiadavku, že ak finančné možnosti mesta

to dovolia, financie vynaložené na rozvoj CR z rozpočtu mesta sa zvýšia v takom
miere, aby sa zvýšila efektívnosť práce komisie.

4. Rôzne
Ing. Sebő oboznámila prítomných členov s novými prioritami Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarsko – Slovensko.
Na návrh p. predsedu komisie Kovácsa, prítomní sa dohodli na vytvorení spoločnej
uzavretej internetového fóra, kde členovia komisie a tajomníčka komisie sú v nepretržitom
kontakte.
Prítomní sa dohodli, že zasadnutia komisie sa budú konať vždy v utorok 14,00 , 2 týždne
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
5. Záver
Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.

Zapísala: Ing. Beáta Sebő

