
 

TE:798 /2016 
 

M E S T O    K O M Á R N O  
KOMÁROM  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  

 
 

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa: 26.05.2016.           
k bodu rokovania číslo:  

A Komáromi Városi Képviselő-testület              
2016.05.26 -i ülése  
Tárgysorozatának  pontjához 

 
 
 
 

Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu mesta 
Komárno v zmysle VZN Mesta Komárno č. 11/2015 

Javaslat Komárom város 11/2015 sz. ÁÉR értelmében n yújtandó pénzügyi 
támogatás odaítélésére  

 
 
 
Predkladá - El őterjeszti:                                                                   
                                                                             
Dávid Kovács                                            
predseda KMS a CR                                              
A NKIFB elnöke                                                                      
                                                                               
                                                                                       
                                                                                     
Prejednané - Megtárgyalta:                               
KMSaCR  dňa: 10.05.2016 
Az IFNKB: 2016.05.10. 
 
                                                                                                   
Radou MZ dňa :.2016.18.05. 
A VKT Tanácsa:  2016.05.18. 
 
     
   
 
Materiál obsahuje – Mellékletek: 
Dôvodová správa 

Návrh na uznesenie 

 

 

 



 

TE –  798/2016 

Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu mesta na ú čely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duch ovných a kultúrnych hodnôt 

s cie ľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno v zmysle VZN 
Mesta Komárno č. 11/2015 

 
Dôvodová správa: 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, v rámci rozpočtu mesta na rok 2016 schválilo finančné 
prostriedky na podporu rozvoja CR na území mesta Komárno vo výške 10.000 eur. 
Komisia pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ Komárno prerokovala žiadosť 
Komárňanského okrášľovacieho spolku. (viď. príloha č.1) 
 
Stanovisko  Komisie pre medzinárodné vz ťahy a cestovný ruch  zo dňa 10.05.2016: 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania:  8 – 0 – 0  

Stanovisko Rady  
Pomer hlasovania: 4 – 0 - 0 
 

 
Návrh na uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duch ovných a kultúrnych hodnôt 

s cie ľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 
 

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: 
 

1. Komár ňanský okráš ľovací spolok, 94501 Komárno 
 vo výške 2.000,00 eur na organizovanie kultúrneho podujatia „Komárňanské leto – 

Komáromi Nyár“. 
 
 
 
B/ 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 

 
 


