
Postavenie a náplň práce Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch 

 

I. čast 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Komisiu pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zastupiteľstva mesta Komárno zriaďuje 

Mestské zastupiteľstvo Komárno, ako svoj stály poradný, iniciatívny orgány.  

2. Komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb (odborníkov), 

ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.  

3. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorého volí a 

odvoláva mestské zastupiteľstvo. Podpredsedu komisie z radov komisie volí komisia na návrh 

predsedu komisie.  

4. Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok komisií.  

 

II. časť 

Náplň činnosti Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch Mestského zastupiteľstva 

v Komárne 

 

a) Rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a 

propagáciou Mesta Komárno 

b) Vyjadruje sa k strategickým materiálom predkladaným na zasadnutie MsZ vrátane rozpočtu 

mesta a jeho zmien 

c) Prerokúva návrhy VZN, zásad, štatútov mesta v oblastiach svojho pôsobenia 

d) Zastrešuje a participuje pri tvorbe strategických dokumentov a koncepcií mesta zameraných 

na oblasť cestovného ruchu  

e) Predkladá podnety subjektov na území mesta podieľajúcich sa na rozvoji kultúry, cestovného 

ruchu a regionálnej politiky 

f) Spolupodieľa sa na propagácii, marketingu CR mesta a regiónu 

g) Vyjadruje sa k spravovaniu a činnosti TIK 

h) Schvaľuje predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v oblasti cestovného 

ruchu 

i) Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje 

stanoviská 

j) Prijíma stanoviská k prerozdeľovaniu finančných dotácií podľa predložených projektov z 

rozpočtu Mesta Komárno 

k) Informuje o aktivitách a zámeroch mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu 

l) Vykonáva kontrolu plnenia svojich uznesení 

m) Vyjadruje sa k obsahu a koncepcii trhov, jarmokov a pravidelných kultúrnych akcií 

organizovaných mestom  

n) Spolupracuje s hlavným architektom – urbanistom mesta a odbornou verejnosťou na 

koncepciách zmien verejného priestoru, pripomienkuje zmeny vo verejnom priestore, najmä 

z estetického hľadiska. 

o) Spoluorganizuje a aktívne sa zúčastňuje na vzdelávacích stretnutiach s odborníkmi v oblasti 

CR a regionálneho rozvoja. 



p) Navrhuje uznesenia odporúčacieho charakteru k materiálom do Mestského zastupiteľstva v 

oblastiach svojho zamerania 

q) Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami Mestského zastupiteľstva.  

r) V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami Mestského zastupiteľstva.  

 


