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Materiál obsahuje – Az anyag tartalma: 

1. Správu komisie – bizottsági jegyzőkönyv 
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Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spolu prácu 

 a cestovný ruch pri MsZ Komárno, 
 ktoré sa  konalo  dňa 14. februára 2017na radnici v Komárne 

 
 
Prítomní: 
Dávid Kovács, , PhDr. Imre Knirs, Jozef Köles, József Pohlmüllner,Róbert Szilva 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Beáta Sebő 
 
Hostia: 
János Bajkai, ved. OŠK MsÚ Komárno, Zoltán Bara, riaditeľ Pons Danubii EGTC 
 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Pripravované projekty podané PONS DANUBII EGTC – správa p. riaditeľa Zoltána Baru 
3. Informácie o odovzdaní činnosti KIK pre OOCR Podunajsko 
4. Žiadosť o FP v zmysle VZN 11/2015 – Židovská náboženská obec – Komárno 
5. Nominovanie nového člena komisie 
6. Rôzne 
7. Záver 
 

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

2. Pripravované projekty podané PONS DANUBII EGTC –  správa p. riadite ľa 
Zoltána Baru 
Pán riaditeľ Zoltán Bara informoval prítomných o prebiehajúcich a plánovaných 
projektových aktivít PONS DANUBII EGTC: 
- 28. februára 2017 štartuje Medzinárodný projekt Dunaj, v ktorom spolupracuje 12 

partnerov počas 3 rokoch. Pán riaditeľ pozval členov komisie na úvodnú 
konferenciu, ktorá sa bude konať v „Pikant major“ pri meste Tata v Maďarsku. 
V rámci tohto projektu mesto získa moderný mobilný výstavný panel, interaktívne 
3D okuliare pre návštevníkov pevnosti, propagačné materiály atď. v hodnote 
70.000 euro. 

- Projekty podané, zatiaľ nevyhodnotené: 
-Systém požičovne bicyklov: plánujú umiestniť 200 bicyklov v 8 obcí 
-Vytvorenie tematických parkov – detských ihrísk na základe makiet 
historických objektov 
-Elektrické autobusy a „inteligentné“ autobusové zastávky 

- Plánované projekty: 
- Vytvoriť možnosť predaja a propagácie miestnych výrobkov 
- Organizovanie rôznych podujatí, workshop-ov  

 
Pán viceprimátor Knirs vyjadril svoj názor, že síce tieto projekty sú dobré 
a kreatívne, ale bolo účelné, keby spracovatelia projektov v budúcnosti vopred 
konzultovali plánované projekty aj s komisiou pre rozvoj mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Informácie o odovzdaní činnosti KIK pre OOCR Podunajsko 

Pani Sebő informovala prítomných, že odovzdanie činnosti KIK pre OOCR 
Podunajsko prebieha bez problémov. 
 

4. Žiados ť o FP v zmysle VZN 11/2015 – Židovská náboženská ob ec – Komárno 
Na vytvorenie mapy židovského cintorína v Komárno (viď. TE 1204/2017) 
Žiadaná finančná čiastka:     2000,- euro 
Výška finančnej spoluúčasti žiadateľa:       900,- euro 
 
Stanovisko komisie: 
doporučuje MsZ schváliť poskytnutie FP vo výške 400,- euro – na uverejnenie 
virtuálnej mapy na internete  (Pomer  hlasovania:  6:0:0:0)  

 
 

5. Zmena v zložení členov Komisie pre medzinárodné vz ťahy a cestovný ruch pri 
MsZ Komárno (TE-1201/2017) 
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.  
Pani Marta Šáraiová sa bez ospravedlnenia nezúčastnila na zasadnutiach Komisie 
pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch od októbra 2016, teda 3x. Z toho dôvodu 
predseda komisie, Dávid Kovács navrhuje jej odvolanie z členstva Komisie pre 
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ Komárno a na základe doporučenia  
strany Most – Híd navrhuje za nového člena p.Mariána Molnára. 
Stanovisko komisie: doporučuje MsZ schváliť za člena komisie p. Mariána 
Molnára.(Pomer  hlasovania:  5:0:0:0)  

 
 

6. Záver 
  Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. 
. 
 
 
 

 
Zapísala: Ing. Beáta Sebő 


