
 RNDr. Mária Hamranová, predseda komisie školstva, vzdelávania a kultúry 
pri MsZ Hurbanovo 

 
Z Á P I S N I C A  

zo  18. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  26.06.2014 

 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová          - predseda komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová    - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
                           
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 
  2. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ  
  3. aktuálne otázky z oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 

4. rôzne, diskusia 
  5. uznesenie, záver 
 
1. Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie.  
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
 
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 
RNDr. Mária Hamranová v stručnosti informovala členov komisie o materiáloch  
pripravených do Mestského  zastupiteľstva, ktoré sa má  konať 30.06.2014. 
Vyzdvihla najdôležitejšie body: 
a) Návrh II. zmeny rozpočtu 2014 pre ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 
b) Návrh II. zmeny rozpočtu 2014 pre ZŠ s materskou školou Á. Fesztyho 
c) Návrh zmeny rozpočtu ZUŠ 
 
Podané a pripravované projekty na získanie finančných prostriedkov zo ŠR SR 
k I. polroku 2014 –cez : Ministerstvo kultúry 
                                         Enviromentálny fond 
                                         Ministerstvo financií 
       - úspešný projekt : cez Recyklačný fond – nákup zberového vozidla na triedený odpad 
 
- ostatní materiál bol informovaný v stručnosti, nakoľko je k nahliadnutiu na internetovej  
  stránke mesta 
 
- komisia berie na vedomie pripravovaný materiál a nemá žiadne námietky  
 
 3. Aktuálne otázky z oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
- RNDr. Mária  Hamranová  informovala   členov   komisie  a   takisto   dáva  do  pozornosti 
  rodičom školopovinných detí  Harmonogram prevádzok jednotlivých školských zariadení 
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  počas  letných  prázdnin,  ktorý  je  prístupný pre  verejnosť  na internetovej  stránke  mesta. 
Ďalej informovala  o  programe   Hurbanovských  dní,  ktoré   sa  uskutočnia v dňoch  27.06.-
28.06.2014 
    
- komisia berie na vedomie  a nemá žiadne pripomienky 
 
- ďalej informovala o Žiadosti skončenia funkcie členky komisie, ktorú podala Akad. soch. 
   Rozália  Darázsová z  dôvodu  odchodu  do  dôchodku.  Ukončenie  funkcie  žiada   dňom  
   30.06.2014  
   Komisia   berie   na   vedomie   žiadosť   p.   Darázsovej.   Zároveň  jej  p.  Hamranová ako    
   predsedníčka  komisie  poďakovala   za  takmer  4-ročné  pôsobenie  v   komisii  a  popriala   
   v mene  všetkých  členov  ešte  mnoho  zdravia  a  pracovných  ako  aj osobných úspechov  
   v živote. 
 
 - p. Hamranová, predsedníčka komisie v zastupiteľstve navrhne náhradného člena komisie za 
   p. Darázsovú, ktorého funkcia má trvať  do skončenia volebného obdobie 
  - navrhovaným členom by  bol   PaedDr.  Juraj  Svitek,  ktorého  odsúhlasuje  zastupiteľstvo 
   - s navrhovaným členom  komisia súhlasí v plnom rozsahu  
       
 
4. Rôzne, diskusia 
 - komisia  vyjadruje   nesúhlas   voči finančnej   podpore   na   rekonštrukciu  Kultúrneho 
    domu v Hurbanove 
- nakoľko budova v doterajšom  stave vôbec nespĺňa účel, nie je kapacitne využitá a 
   jednotlivé   priestory   chátrajú  -  komisia   navrhuje  kompletnú  architektonickú  
   prestavbu celej budovy,  jednotlivé  priestory prerobiť podľa požiadaviek občanov, 
   zmeniť funkčnosť celej budovy 
-  po  danej  rekonštrukcii  komisia   nebude  mať žiadne výhrady voči následnej finančnej   
   podpore  budovy 
 
- po   predošlých   pripomienkach   týkajúcich   sa   nepresných dátumov akcií v kultúrnom    
  kalendári mesta došlo k náprave 
- zároveň komisia upozorňuje na neuvedenie dvoch akcií v kultúrnom kalendári: 
           a) druhý júlový týždeň – Tvorivé dielne – Krasomaľba 
           b) v mesiaci august – Keramické sympózium            
 
 
 5. Uznesenie, záver 
Súčasťou každého prerokovaného bodu je aj uznesenie. 
RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť. 
      

 
V Hurbanove dňa 26.06.2014 

 
 
 
 

.............................................................                   ................................................................... 
              Mgr. Iveta Fazekašová                                         RNDr. Mária Hamranová 
                  zapisovateľka                                                       predsedkyňa  komisie    


