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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 Beáta Sebő 
Vedúca oddelenia kultúry, CR a pamiatok 
Művelődési, idegenforgalmi és 
műemlékvédelmi osztály vezetője 

 

Odborná komisia/ 
Véleményező szakbizottság 

Dátum/dátum 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre 
rozvoj mesta / Területrendezési, környezetvédelmi és 
városfejlesztési bizottság 

30.11.2021 

Mestská rada/ Városi Tanács 08.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Príloha - Melléklet: 
1. Prezenčná listina – Jelenléti ív 
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Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 

 a cestovný ruch pri MsZ Komárno, 
 ktoré sa konalo dňa 01. decembra 2021 na Radnici v Komárne 

 
 
 
Prítomní:  
      Ildikó Bauer, Péter Korpás, Viktor Demin, Zoltán Wurczel 
 
Neprítomní – ospravedlnení: 
 Juraj Kovács, Örs Orosz,, József Polhmüllner, Igor Stumpf, František Vass 
 
Hostia: 
 Andrej Ozimy –riaditeľ Pro Castello Comaromiensi n.o.  
 János Bajkai – vedúci OŠSVKaŠ MsÚ v Komárne 
 
Zapisovateľ:   Beáta Sebő 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o implementácii projektu Interreg: KOMFORT – PhDr. Andrej Ozimy 
3. TE-1324/2021 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 

a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roku 2023, 2024 
4. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Pani predsedníčka privítala prítomných členov komisie a hostí. 

  
2. Informácia o implementácii projektu Interreg: KOMFORT - PhDr. Andrej Ozimy 

 
Mesto Komárno, ako hlavný partner, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra 

Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt felelősségű társaság (Monoštorská pevnosť) z maďarského Komáromu získali  
finančnú dotáciu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, 
Referenčné číslo SKHU/1902, Prioritná os 1. - Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 - 
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, Akcia 1.1/1 - Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva, 
na projekt s názvom „KOMFORT - Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno 
a Komárom“. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrnych pamiatok – pevnostného 
systému Komárna a Komáromu v pohraničnej oblasti formou obnovy kultúrnych pamiatok a 
vytvorenia nových turistických atrakcií a infraštruktúry. 

V Ústrednej pevnosti v Komárne prejde obnovou Kasárenská budova v Novej 
pevnosti – obnoví sa 150 m fasády budovy a cesta pri hlavnom vchode, vybuduje sa nová 
informačná kancelária s predajňou vstupeniek a suvenírov, nové toalety pre návštevníkov 
Pevnosti, ako aj nová výstavná miestnosť s vnútorným zariadením (nábytok, biela a čierna 
technika, sanita). Vďaka novej trafostanici a technickým miestnostiam bude možné celú 
Pevnosť elektrifikovať. V Starej pevnosti sa zrekonštruujú komíny a ventilačné otvory a 
vďaka jednoročnému odstraňovaniu inváznej náletovej zelene sa návštevníkov sprístupnia 
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ďalšie časti Pevnosti. V letných mesiacoch popri Kasárenskej budove sa už uskutočnil 
archeologický výskum, ktorého výsledky predurčia možnosti obnovenia okolia budovy. Zistila 
sa pôvodná niveleta cesty a odvodňovacieho kanálu, na základe ktorého sa obnoví 
komunikácia popri budove. Prebehlo už verejné obstaranie na výber špecialistu verejného 
obstarávania, kde úspešným uchádzačom sa stala p. Dagmar Melotíková. V súčasnosti sa 
vypracováva projekt pre elektrifikáciu Starej  Novej pevnosti, na základe ktorého sa vybudujú 
odberové body pre budúcich nájomníkov – spotrebiteľov. Realizáciu projektu a potrebné 
finančné krytie zabezpečia Západoslovenské elektrárne. 

 Okrem stavebných úprav sa v rámci projektu vyhotoví aj reprezentačné video 
o oboch pevnostiach, vďaka 360° mapovaniu sa virtuálne sprístupnia ďalšie časti Ústrednej 
aj Igmándskej pevnosti. Ručne maľovaná mapa a model Pevnosti budú slúžiť návštevníkom. 
 V Komárome, v Igmándskej pevnosti sa obnoví existujúca výstavná miestnosť, 
kantína, kancelárie a sklady, ako aj toalety pre návštevníkov. Vybuduje sa nová kuchyňa so 
zariadením, aby sa v pevnosti mohli usporadúvať podujatia rôzneho druhu. Taktiež sa obnoví 
časť fasád (očistenie a konzervovanie) a upraví okolie pevnosti. 
 
Termín realizácie: 06/2021 - 05/2023 
Celkový schválený rozpočet projektu    1 495 550,00 € 
Celková výška podpory z ERDF  85%    1 271 217,50 € 
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%   149 555,00 € 
Vlastné zdroje 5%       74 777,50 € 
 
Mesto Komárno ako vedúci partner: 
Celkový schválený rozpočet projektu    995 550,00 € 
Celková výška podpory z ERDF  85%    846 217,50 € 
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%   99 555,00 € 
Vlastné zdroje 5%       49 777,50 € 
 
Monoštorská pevnosť ako partner: 
Celkový schválený rozpočet projektu    500 000,00 € 
Celková výška podpory z ERDF  85%    425 000,00 € 
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%   50 000,00 € 
Vlastné zdroje 5%       25 000,00 € 

 
Ďalšie aktivity v pevnosti: 

- Prebieha aj realizovanie projektu Obnova krovu a strechy kasárenskej budovy – II.etapa, 
vďaka ktorému sa do 23. decembra t.r.  má dokončiť obnova strechy kasárenskej budovy. 
Predĺži sa aj lávka pre turistov, popri ktorého sa po  vyjasnení požiarnických predpisov 
plánuje  realizovanie rôznych výstav. 

-Nedávno Komárňanskí vozotajníci dokončili obnovu svojej výstavnej siene v prenajatých 
priestoroch na prízemí Kasárenskej budovy. 

-Stará pevnosť n.o. v súčasnosti pripravuje projekt pre zriadenie malého pivovaru. 

-Dokončila sa aj  montáž „escape room“-u. Predaj lístkov sa začne už na Vianoce, ale táto 
nová atrakcia sa otvorí len v apríli, nakoľko nie je možné vykúriť tieto miestnosti. 

V tomto roku pevnosť navštívilo cca. 9000 ľudí, hlavne rodiny zo Slovenska. Treba povedať, 
že do júna pevnosť- tak ako aj v súčasnosti -  bola zatvorená. 
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 - Predsedníčka  komisie, pani Mgr. Ildikó Bauer sa poďakovala za informácie. 
 
 
3. TE-1324/2021 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 

a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roku 2022, 2023 
  Mgr. János Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ sa vyjadril, že vyrovnaný návrh rozpočtu 
na rok 2021 bol pripravený na základe tohoročného rozpočtu, bez väčších zmien, 
nakoľko sa očakáva drastické zvýšenie cien energií. 

  Pani predsedníčka  konštatovala, že v rozpočte na rok 2021 bol 
 -  plánovaný príjem z daní za ubytovanie vo výške 20 000 eur, ale očakávaná 

skutočnosť je len 7000 eur – čo znamená 30% pokles oproti minulého roku. 
 - z položky 5.8. Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy 637 003 Propagácia 

a reklama z plánovaných 11.500 eur bolo čerpaných len 700 eur,  čo považuje za 
veľmi málo. Beáta Sebő dodala, že z tejto položky sa bude hradiť časť výdavkov na 
„Escape room“. 

  Pani predsedníčka  taktiež konštatovala, že v rozpočte na rok 2022 je znížená 
položka 5.8. Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy 637 003 Propagácia a reklama 
z 11 55 eur na 2000 eur, s čím nesúhlasí a na zasadnutí MsZ navrhne zvýšenie tieto 
položky, nakoľko vybudovanie brandu mesta podľa zákona nemôže financovať 
OOCR Podunajsko. 

  Pán Viktor Demin vyjadril svoj súhlas. 
  Pani predsedníčka pripomenula, že táto položka bola vytvorená na výrobu 

image-videa, alebo na inú formu propagácie Komárna, na čo malo byť vypísané 
verejné obstaranie pre externú reklamnú agentúru.  

Nakoľko komisia nebola uznášanie schopná, prítomní členovia komisie brali 
na vedomie predložený Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 a 
predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roku 2023, 2024 
a poverili predsedníčku komisie, aby navrhla zvýšenie položky 5.8. 637 003 
Propagácia a reklama  bola o 10.000 € a táto sumy využitá na propagáciu mesta 
v celku. 

 
  
4.  Záver 

Pani predsedníčka sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  
            
      
 

 Mgr. Ildikó Bauer 
 predsedníčka komisie 

 
Zapísala: Beáta Sebő 
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