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

 

Z Á P I S N I C A  
z  19. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  

 spísaná  dňa  11.08.2014 
 

PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    PaedDr. Juraj Svitek                 - člen komisie 
                         Mgr. Ernest Veres                     - člen komisie 
HOSTIA:        Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva MsÚ 
                         Bc. Margita Lelovičová, riaditeľka KS MKT Hurbanovo 
OSPRAVEDLNENÁ: Mgr. Iveta Fazekasová 
PROGRAM :  

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

4. rôzne, diskusia 
  5. uznesenie, záver 
 

1. Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie ako aj pozvaných hostí. Predsedníčka komisie informovala členov o prijatom 
uznesení MsZ o kooptovaní PaedDr. Juraja Sviteka za člena komisie, nakoľko Akad. soch. R. 
Darázsová sa vzdala členstva vzhľadom k jej odchodu do dôchodku. 
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Eleonóra Laczová. 
 
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 
RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie o materiáloch  do pripravovaného 
Mestského  zastupiteľstva, ktoré sa bude  konať 14.08.2014.  
Materiály súvisiace s oblasťou školstva predstavila a členom komisie podrobne vysvetlila 
Mgr. Katarína Valachová: 
a/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve 
b/ Návrh na vytvorenie elokovaného pracoviska pre ZŠ s MŠ s vjm A. Fesztyho 
c/ Návrh na zmenu výchovného jazyka v CVČ na slovenský a maďarský  
Členovia komisie bežne diskutovali k jednotlivým predloženým materiálom. 
 
3.Aktuálne otázky z oblasti  kultúry v meste 
Prítomných členov komisie o organizovaných kultúrnych podujatiach informovala Bc. 
Margita Lelovičová, riaditeľka KS MKT. Informovala o počte organizovaných podujatí 
organizovaných KS MKT ako aj podujatí organizovaných kultúrnymi a spoločenskými 
organizáciami. Ďalej sa poskytli informácie o ďalších pripravovaných podujatiach do konca 
roka. Členovia komisie konštatovali, že na podujatia chodí stále menej osôb, i keď sa 
organizátori snažia o rôzne zľavy na vstupnom. Členovia pozitívne hodnotili činnosť KS, 
viditeľne sa snažia o prípravu nových a zaujímavých podujatí. Diskutovalo sa aj 
o rekonštrukčných prácach na KD v Bohatej a Novej Trstenej, o potrebe projektov na 
rekonštrukciu okien ale hlavne celej budovy KD v Hurbanove. Členovia komisie navrhli p. 
riaditeľke riešiť myšlienku presťahovania knižnice do priestorov baru. P. riaditeľka 
informovala, že sa už pohrávala s touto myšlienkou, keďže súčasný nájomca si neplní 
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povinnosti a neplatí nájomné ani napriek výzvam. V prípade prenesenia knižnice do budovy, 
knižnica by sa mohla napojiť aj na elektronický register cez národnú knižnicu. Členovia 
komisie interpretovali aj kritické pripomienky na nezvládnutie organizáciu vstupného na 
hurbanovské kultúrne slávnosti, zlý dojem na cudzích ale i domácich návštevníkov zanechali 
tzv. žlté náramky. P. riaditeľka vysvetlila, že KS malo na starosti len program, vstupné a teda 
náramky riešil p. zástupca primátorky. Členovia komisie diskutovali aj o tzv. mestských 
kartách. Podporujú túto myšlienku. Navrhujú k otázke mestských kariet: 

- vydať ich len po vyrovnaní všetkých podlžnosti voči mestu /dane, poplatky a pod./ 
- karta by sa vydávala na rodinu nie na jednotlivé osoby, t.j. na presnú adresu a počet 

presne prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt na danej adrese 
- zľavy by sa mohli poskytnúť napr. na parkovné, prípadne získať sponzorov a v ich 

zariadeniach by sa mohli využívať niekoľko -  % zľavy. 
Ďalšie materiály z pripravovaného MsZ: 
a) plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
b) rozbor hospodárenia za 1. Polrok  - ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, MŠ, ZpS Smaragd,  MZS, KS 

MKT,  
c) prvá zmena rozpočtu KS MKT 
d) Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do mestského 

zastupiteľstva konané 15.11.2014 
e) Majetkové materiály – predaj podielu v  Carizme, predaj pozemkov 

 
Všetky predložené materiály boli prebraté nahliadnutím cez internetovú stránku mesta – 
digitálne zastupiteľstvo. 
 
- komisia berie na vedomie pripravované materiály   
 
 4. Rôzne, diskusia 
Diskusia prebiehala priebežne počas preberania jednotlivých materiálov.  
 
 5. Uznesenie, záver 
Komisia : 
a/ berie na vedomie 

- pripravované materiály na nasledujúce zasadnutie MsZ 
b/ súhlasí 

- s pripravovaným VZN o príspevkoch v školstve 
c/ ukladá predsedovi komisie: 

- poskytnúť informácie o návrhoch komisie ohľadom zavedením mestských kariet 
- prehodnotiť predaj podielu Carizmy 

Na záver sa RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť. 
      

 
V Hurbanove dňa 11.08.2014 

 
 
 
 

.............................................................                   ................................................................... 
Mgr. Eleonóra Laczová                                           RNDr. Mária Hamranová 
zapisovateľka                                                           predsedníčka  komisie    


