TE: 281 /2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 25.06.2015
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2015. 06.25-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: 09.06.2015

Radou MZ dňa :

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

TE: 281/2015
Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri MsZ
Komárno, ktoré sa konalo
dňa 09. júna 2015 vo veľkej zasadačke radnice Komárno
Prítomní:
Dávid Kovács, Ing. Zoltán Bujna, Ing. Csaba Cúth, Zsolt Feszty, Ing. Róbert Kiss, PhDr. Imrich
Knirs, József Köles, Marta Šárai, Róbert Szilva, Ing. Beáta Sebő
Hostia:
Anna Vargová, riaditeľkla MsKS Komárno
Tomáš Nagy – riaditeľ fy Comorra servis
Örs Orosz – o.z. Sine metu
Béla Keszegh – viceprimátor mesta Komárno
Program:
1. Zahájenie
2. Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu – prerokovanie materiálu
pre MsZ
3. Vyhodnotenie priebehu a rozpočtu 23. Komárňanských dní (Anna Varga)
4. Správa riaditeľa Comorra servis-u o aktuálnej situácie, o plánoch a o potrebách firmy
(Tomáš Nagy)
5. Návrh čerpania rozpočtovej položky vyčlenenej pre komisie MVaCR
6. Rôzne
7. Záver
.
1. Otvorenie
Úvodom predseda komisie Dávid Kovács privítal členov komisie, a hostí. Členovia
komisie odsúhlasili návrh zmeny poradia predložených programových bodov.
2. Vyhodnotenie priebehu a rozpočtu 23. Komárňanských dní (Anna Vargová, Örs
Orosz)
Riaditeľka MsKS Anna Vargová a Örs Orosz – predstavovateľ o.z. Sine metu predložili
písomnú správu o priebehu 23. Komárňanských dní a odpovedali na všetky otázky
členov komisií. Po diskusii členovia komisie brali na vedomie predloženú písomnú
správu (7:0:2)
3. Správa riaditeľa Comorra servis-u o aktuálnej situácie, o plánoch a o potrebách
firmy (Tomáš Nagy)
Komisia vypočula správu riaditeľa Comorra servis o výsledkoch termálneho kúpaliska za
rok 2013 a 2014, ktorý následne odpovedal na rôzne otázky. Informoval, že na
septembrové zasadnutie komisie predloží koncepciu rozvoja termálneho kúpaliska.
4. Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu – prerokovanie
materiálu pre MsZ
Členovia komisie odsúhlasili, aby predložený materiál o založení OOCR (7:0:0) bol
zaradený do programu najbližšieho zasadnutia MsZ Komárno.
5.Návrh čerpania rozpočtovej položky vyčlenenej pre komisie MVaCR
Predseda komisie Dávid Kovács prezentoval plány na čerpanie rozpočtovej položky
vyčlenenej pre komisie MVaCR:
1. 3.200 eur na propagačné letáky pre rôzne cieľové skupiny:
- pre hostí zo vzdialenejších kúpeľných miest
- pre hostí prichádzajúcich s loďou
- všeobecný informačný materiál

-

gastrokalauz
Nádvorie Európy
Cena obsahuje aj výdavky spojené s grafickými návrhmi a tlač materiálu (90.000
ks)

2. 800 eur na financovanie drobných výdavkov spojené s rodinnými podujatiami,
ktoré sa budú konať každú sobotu (cca. 17,00 – 21,00) v júli a v auguste v centre
mesta. Hlavným organizátorom týchto podujatí je mesto Komárno, pričom bude úzko
spolupracovať aj s rôznymi civilnými organizáciami.
5. Záver
Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.

Zapísala: Ing. Beáta Sebő

