TE:992 /2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 29.09.2016.
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2016.09.29 -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:13.09..2016
Az IFNKB: 2016.09.13.

Radou MZ dňa :.
A VKT Tanácsa: .

Materiál obsahuje – Mellékletek:
1. Správu komisie – bizottsági jegyzőkönyv
2. Návrh na uznesenie

TE: 992/2015
Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu
a cestovný ruch pri MsZ Komárno,
ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2016 na radnici v Komárne
Prítomní:
Dávid Kovács, Ing. Zoltán Bujna, Csaba Cúth, Jozef Köles, József Pohlmüllner,
Márta Šárai, Róbert Szilva
Zapisovateľka:
Ing. Beáta Sebő
Hosť:
Rita Vincze, Alexandra Vargová – pracovníčky KIK
Program:
1. Otvorenie
2. Ústna správa o činnosti Komárňanskej informačnej kancelárie
3. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015:
- Alternatíva s.r.o.
- Židovská náboženská obec
4. Návrh o umiestnení dekoračnej maľby na povodňovom múre
5. Ponuka o účasti v TV programe Cyklopotulky
6. Správa o priebehu 25. Komárňanských dní
7. Príprava 26. roč. Komárňanských dní
8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Revitalizácia komárňanskej pevnosti za účelom
cezhraničného rozvoja cestovného ruchu“
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie
Úvodom predseda komisie Dávid Kovács privítal členov komisie a hostí.
2. Ústna správa o činnosti Komárňanskej informačnej kancelárie
Pracovníčky KIK informovali prítomných o priebehu letnej sezóny v kancelárii.
Návštevnosť kancelárie sa zvýšila cca. o 10%. Väčšina turistov prichádza z Českej
republiky, zo Slovenska a z Maďarska. Obrat v roku 2016 zatiaľ činí cca. 1000,-.
3. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015
Alternatíva s.r.o. – TE 994/2016
Členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že ide o súkromný majetok a žiadosť bola
podaná po vyhotovení dekoračnej maľby. Komisia nedoporučuje MsZ schváliť
poskytnutie FP.
Pomer hlasovania: 6:1:0
Židovská náboženská obec - TE 995/2016
Komisia súhlasí so zámerom vyhotovenia propagačného materiálu a doporučuje MsZ
schváliť poskytnutie FP vo výške 1000,- eur.
Pomer hlasovania: 6:0:1
4. Návrh o umiestnení dekoračnej maľby na povodňovom múre
Komisia zámer vytvorenia dekoračnej maľby na povodňovom múre považuje za
zaujímavý, ale vypracovaný návrh žiada prepracovať podľa konkretizovaných
pripomienok, resp. určiť iné miesto pre vyhotovenie predloženého návrhu. Komisia
znovu prerokuje túto tému na jar r. 2017. 7:0:0
5. Ponuka o účasti v TV programe Cyklopotulky
Pán Zoltán Bujna, špecialista na cykloturizmus sledoval televízne vysielanie STV2
a vyjadril svoju spokojnosť s reláciou. Na základe jeho odporúčania a po zvážení
pomeru cena/výnos komisia doporučuje MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy s fy.
Egomotion s.r.o.
Pomer hlasovania: 7:0:0

6. Správa o priebehu 25. Komárňanských dní – TE 907/2016
Písomnú správu o priebehu a o sumarizáciu výdavkov každý člen preštudoval.
Koordinátorka Komárňanských dní Beáta Sebőová vysvetlila príčiny potreby zmeny
Programového rozpočtu mesta Komárno v r. 2016. Komisia doporučuje schváliť MsZ
zmenu rozpočtu s tým, aby v Programovom rozpočte roku na rok 2017 boli uvedené
celkové finančné nároky na usporiadanie Komárňanských dní .
Pomer hlasovania: 6:1:0
7. Príprava 26. roč. Komárňanských dní
Členovia komisie MSaCR dôrazne žiada MsÚ Komárno, aby ešte v mesiaci október
realizoval výberové konanie na dodávateľa :
A/ . Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením vybraných podujatí
v rámci 26. Komárňanských dní 2017 :
- Reklamná kampaň podujatia 26. Komárňanské dni 2017
- Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička“
- Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov“
- Komplexné zabezpečenie javiska, ozvučovacej a osvetľovacej techniky na
Klapkovom námestí
- Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska v Amfiteátri
Dôstojníckeho pavilónu
- Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej pevnosti
B/ Zabezpečenie a organizácia hudobných produkcií v rámci 26. Komárňanských
dní 2017 :
- Organizačné zabezpečenie koncertov na centrálnom javisku na Klapkovom
námestí,
- Organizačné zabezpečenie koncertov na „Vínnej uličke“.
K vypísaniu výzvy v rámci verejného obstarávanie je potrebné odsúhlasiť zámer
vyčlenenia finančných prostriedkov v Programov rozpočte na rok 2017 vo výške
30.000,- eur. Včasným realizovaním verejného obstarávania (najneskôr do
30.10.2017) sa umožní zabezpečiť vystúpenie kvalitných a populárnych interpretov
slovenskej a maďarskej hudobnej scény a takisto sa rozšíri časový priestor na
zabezpečenie včasnej a kvalitnej reklamnej kampane a technického zázemia celého
podujatia.
8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Spoločný kultúrny a turistický rozvoj
pevnostného systému Komárno – Komárom“ – TE 911/2016
Beáta Sebőová informovala prítomných o možnosti podania a zámeroch spoločného
projektu „Spoločný kultúrny a turistický rozvoj pevnostného systému Komárno –
Komárom“
Členovia komisie doporučujú MsZ schváliť účasť v uvedenom projekte.
Pomer hlasovania: 6:0:0
8. Rôzne
Predseda komisie Dávid Kovács požiadal Beátu Sebő, aby zistila podmienky
prenajímania baneru pri hraničnom moste z dôvodu umiestnenia veľkoplošnej mapy
s vyobrazením zaujímavostí na území mesta Komárno. Ďalej požiadal, aby oddelenie
nadviazalo kontakty EggMap s.r.o.
10 . Záver
Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.

Zapísala: Ing. Beáta Sebő

Návrh na uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 Mesta
Komárno pre:
židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno
vo výške 1.000,00 eur na vytvorenie špeciálnej mapy pre turistov ohľadne židovských
pamiatok,

B/

neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 Mesta
Komárno pre:
Alternatíva, s.r.o. správa bytov Komárno, Nám. Kossutha 12, 945 01 Komárno
Na maľbu fasádu domu na nádvorí Európy Komárno

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu

