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Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:14.03.2019 

 

 

 

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 19. februára 2019 na Termálnom kúpalisku v Komárne 

 
 

Prítomní:       Ildikó Bauer, Péter Korpás, József Pohlműllner, Ferenc, Vas, Zoltán Wurczel 
 
Hostia:          Tomáš Nagy, riaditeľ fy Comorra,                       
                      Magdaléna Vörösová, vedúca termálneho kúpaliska 
 

Zapisovateľka:   Beáta Sebő 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Prehliadka Termálneho kúpaliska 
3. Plán činnosti Comorra servis na rok 2019 
4. Žiadosť  o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: 
 CINEBASE s.r.o. 
5. Rámcový plán činnosti komisie na rok 2019 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
1. Otvorenie 

Pani predsedníčka privítala prítomných členov komisie. Členovia komisie odsúhlasili 
zmenu programu: bod.č.5 sa prerokuje na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
Pomer hlasovania: 5:0:0:0  

 
2.       Plán činnosti Comorra servis na rok 2019 

Pán riaditeľ Tomáš Nagy oboznámil prítomných s výsledkami obnovovacích prác, 
ktoré previedli za posledných 6 rokov prevažne v exteriéri kúpaliska. Prezentoval aj 
vizualizáciu návrhu rekonštrukcie celého areálu. Celkové náklady tejto prestavby činia 
20 miliónov EUR. Oznámil, že v tomto roku už funguje kogeneračná jednotka, vďaka 
čomu ušetria 70% doterajšej spotreby plynu. 
Pán Vas Ferenc navrhol, aby v prípade dobrých poveternostných podmienok 
kúpalisko otvorili už 15. mája. Takisto súril, aby kúpalisko malo svoju webovú stránku 
na vyššej úrovni.  
Pani Bauer prisľúbila, že pri vytvorení stránky podľa svojich možností pomôže OOCR 
Podunajsko. 
Pán Wurczel prezentoval fotografie o technických a estetických nedostatkoch 
zistených na kúpalisku, ktoré by bolo treba neodkladne opraviť. Pani Vörösová 
prisľúbila, že nedostatky vyžadujúce menšie výdavky urýchlene odstránia. Podľa 
riaditeľa Tomáša Nagya komplexná rekonštrukcia budovy by bola možná len 
v prípade, ak ju zatvoria na jeden rok. 
Pani Bauer sa pýtala na návratnosť veľkej rekonštrukcie kúpaliska. Pán riaditeľ zatiaľ 
nedisponuje s takýmito údajmi. Pán Pohlmüllner uviedol, že investície do cestovného 
ruchu sú dlhodobé, návratnosť je veľmi rôznorodá. 
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Po diskusii prítomní členovia komisie navrhli, aby MsZ dalo vypracovať novú 
koncepciu rozvoja cestovného ruchu, resp. prepracovať a rozšíriť už existujúcu 
koncepciu. 
Prítomní členovia komisie takisto sa dohodli, že navrhujú zvýšiť vstupné na kúpalisko 
o cca. 10% a cez letnú sezónu zabezpečiť otvorenie vchodu od pevnosti. 
Pomer hlasovania: 5:0:0:0  
 

3. Žiadosť  o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 
 CINEBASE s.r.o. 
 Členovia komisie požiadali tajomníčku komisie, aby na budúce zasadnutie pozvala   
 žiadateľa, aby vysvetlil podrobnosti týkajúcich sa projektu 

 
4. Rôzne 

Po dlhšej diskusii prítomní sa dohodli, že poveria pani predsedníčku komisie p. Ildikó 
Bauer, aby rokovala s ostatnými poslancami MsZ v Komárne v záujme vyčlenenia fin. 
prostriedkov vo výške 110 000 Eur pre vybudovanie prípojky a transformovňu pre 
elektrické rozvody v Ústrednej pevnosti. 

 
5. Záver 

Pani predsedníčka sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  
 
 
 

            
         Ildikó Bauer 
                 predseda komisie 
 
 
 
 
 

Zapísala: Beáta Sebő 


