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

 
Z Á P I S N I C A  

zo  20. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  28.10.2014 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    PaedDr. Juraj  Svitek                - člen    komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
                          Mgr. Ernest  Veres                   - člen  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. vyhodnotenie činnosti komisie za volebné obdobie 2010-2014 

5. rôzne, diskusia 
  6. 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   oboznámila  členov  komisie  s programom a jednotlivými 
materiálmi, ktoré  sa budú prerokovávať na 36. zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
           K vyzdvihnutým bodom programu patrili : 
 
      a)  Návrh III. zmeny rozpočtu ZŠ Nám. Konkolyho-Thege na rok 2014 
 
      b) Návrh zmeny  rozpočtu  na  rok  2014 ZŠ a MŠ Árpáda Fesztyho  s VJM 
 
      c)   Návrh  na zmenu rozpočtu MŠ Hurbanovo 
 
      d)  Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2014 pre Základnú umeleckú školu Hurbanovo 
 
      e)  Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky  2015,2016,2017 
 
     f)   Návrh  Dodatku č. 1 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa  
           MŠ, žiaka  ZUŠ školy 
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    g)    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 108 o miestnej  dani  za  psa   - mení  a  dopĺňa    sa 
            v  § 5 ods.  1  bod  b) 
 
    h)    VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2015 
                  - zmena – zníženie dane z pozemkov vo výške  50 %  z  daňovej  povinnosti  na 
                                   pozemky, nehnuteľnosti, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby  staršie 
                                   ako 70 rokov a pozemky slúžia výhradne na vlastnú potrebu 
 
    ch)  Súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemok  pod objektom ZŠ Bohatá  
            - Mesto Hurbanovo ako výlučný vlastník nehnuteľnosti plánuje prenajať nebytové 
              priestory na podnikateľskú činnosť 
 
    i)    CARIZMA – Mestské   zastupiteľstvo   navrhuje   odpredaj   51 %   podielu  Mesta  
                                Hurbanovo v televíznych  káblových  rozvodoch  kupujúcemu  Dávid 
                                Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou 
  
RNDr. Mária   Hamranová    informovala  členov komisie o ďalších materiáloch pripravených   
do  zasadnutia,  ktoré  majú členovia komisie k  nahliadnutiu  v  elektronickej  podobe.     
   
- komisia berie  na  vedomie jednotlivé body pripravené na  rokovanie  36. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva, ktoré  sa  má  uskutočniť dňa  30.10.2014 
- komisia nemá žiadne námietky 
  
   3. Aktuálne otázky z oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
     - PaedDr.  Juraj  Svitek – riaditeľ  ZUŠ   v  Hurbanove    informoval   členov    komisie 
       o pripravovaných  akciách,  ktoré  sa   majú   uskutočniť  na   pôde    umeleckej  školy 
       v dňoch    07.11.2014   a  11.11.2014 – odovzdávanie keramickej dielne a Jesenné  
       koncertné popoludnie   
     - spomenul  prípravu  Vianočného  koncertu, ktorý sa uskutoční v Rímsko-katolíckom 
        kostole v Hurbanove (dátum bude upresnený) 
     - RNDr.   Mária    Hamranová     informovala  o    pripravovanej       akcii   –   tradičné  
        „Adventné oslavy“ v parku Hliník v Bohatej počas vianočných sviatkov      
 
    -  komisia berie na vedomie informácie o pripravovaných akciách 
    -  navrhuje dohodnúť  vhodné časové rozloženie akcií, aby sa  nekrylo viac akcií 
       v jeden termín 
    -  komisia nemá žiadne iné námietky  
 
    4.  Vyhodnotenie činnosti komisie za volebné obdobie  2010- 2014 
       - komisia počas volebného obdobia zasadala celkom 20 - krát 
      -  počas  svojho  volebného  obdobie  riešila  množstvo   pripomienok a návrhov   
         na  mestské zastupiteľstvá,  tlmočila  podnety  obyvateľov  mesta  Hurbanovo 
      - navrhovala  prerozdeľovanie  finančných   prostriedkov   pre   jednotlivé    spoločenské  
        organizácie pôsobiace v oblasti  školstva,  kultúry  a  vzdelávania 
      - riešila výber komentátora  mestskej káblovej televízie Carizma, výber p. Štefana Pupáka      
        hodnotí pozitívne, nakoľko z pohľadu  komisie  došlo k výrazným zmenám a zlepšeniu  
        vysielania programov   
      - po  viacerých požiadavkách a pripomienkach na mestské zastupiteľstvo sa nepodarilo  
        vybrať  kronikára  mesta   Hurbanovo, kronika mesta nie je od roku 2008 spracovaná     
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5.  Rôzne, diskusia 
       
     - komisia spomenula zmenu dopravného značenia ulíc, výstavbu kanalizácie mesta 
 
Na   záver   RNDr. Mária  Hamranová   poďakovala  všetkým  členom   komisie   za  
aktívne  pôsobenie  vo  volebnom  období   2010-2014. 
 
 
 5. Uznesenie, záver 
Komisia 
a/ berie na vedomie 
-  jednotlivé body pripravené na  rokovanie  36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré  
sa  má  uskutočniť dňa  30.10.2014 
- informácie o pripravovaných akciách v meste, navrhuje dohodnúť  vhodné časové 
rozloženie akcií tak, aby sa  nekrylo viac akcií v jeden termín 
-   vyhodnotenie práce komisie počas volebného obdobia 2010 - 2014  
  
      

 
V Hurbanove dňa 28.10.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


