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RNDr. Mária Hamranová, predseda komisie školstva, vzdelávania a kultúry 
a Ján Štefánik, predseda komisie športu a mládeže 

pri MsZ Hurbanovo 
 
 

Z Á P I S N I C A  
z 2.  zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry a Komisie športu a mládeže 

pri  MsZ  Hurbanovo  napísaná  dňa  05.04.2011 
 

 
PRÍTOMNÍ:  Komisia školstva,vzdelávania a kultúry: 
                         RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                - člen komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová           - členka komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová   - členka komisie 
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
                          Komisa športu a mládeže : 
                          Ján Štefánik                              - predseda komisie 
                          Ľudovít  Balogh                       -  člen  komisie 
                          Mgr. Tibor Moravčík               -  člen  komisie 
                          Mgr. Gabriella Kocskovics       - členka komisie   
 
PRIZVANÁ :   Ing. Edita Gogolová – vedúca finančného oddelenia MsÚ 
 
PROGRAM :  1. privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
    2. prerozdelenie finančných  dotácií na rok 2011 spoločenským a športovým 
                              organizáciám a klubom v meste 
    3.  rôzne, diskusia 
    4.  záver 
 
 
1.  Úvod, privítanie: 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,  privítala členov 
obidvoch  komisií a aj prizvaného hosťa – Ing. Editu Gogolovú, vedúcu finančného oddelenia 
MsÚ. Určila sa zapisovateľka – Mgr. Iveta Fazekašová a overovateľka zápisnice – Mgr. 
Gabriella Kocskovics 
 
2. Prerozdelenie finančných dotácií na rok 2011 spoločenským a športovým 
organizáciám a klubom v meste. 
 - RNDr. Mária Hamranová  informovala členov komisií o jednotlivých Občianskych 
združeniach ako aj  im prerozdelených finančných  dotáciách  za rok 2010. Ďalej informovala 
o podaných  žiadostiach  o pridelenie finančných dotácií na rok 2011 a výšku požadovanej 
dotácie. O dotáciu požiadalo 23 OZ, klubov a združení.  Nakoľko sme odbržali materiál 
z MsÚ tak, že v kategórií športu bolo 6 organizácií, v kategórii spoločenských organizácií 14 
a v kategórii cirkvi 3, považovali sme s p. Štefánikom za rozumné toto prerozdeľovanie riešiť 
na spoločnom zasadnutí spomínaných komisií.  
- Prizvaná Ing. Edita Gogolová poskytla informáciu ohľadom vysporiadania pridelených 
financií za rok 2010. Všetky organizácie, OZ, kluby žiadajúce o dotáciu majú účty za rok 
2010 v poriadku (kontrolu môže vykonať kontrolór mesta alebo predseda finančnej komisie). 
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- RNDr. Mária Hamranová  prečítala VZN mesta č. 64, ktoré presne definuje kto môže 
žiadať o dotáciu, aké materiály je potrebné predložiť, čo všetko musí mať organizácia 
vysporiadané, aké sú presné termíny predkladania žiadostí. Nakoľko pridelených financií 
v rozpočte mesta je v porovnaní s minulým rokom podstatne menej aj jednotlivé organizácie 
budú mať pridelený menší finančný obnos. Navrhuje OZ, klubom, spolkom sledovať výzvy 
rôznych nadácií, organizácií, inštitúcií na možnosti podávania projektov a získavanie grantov 
aj touto cestou. 
- Ak. soch. Rozália Darázsová – navrhla, aby sme neboli až takí prísni 
- Mgr. Gabriella Kocskovics – podala návrh – uviesť konkrétnejšie v podaných žiadostiach, 
aké akcie  uskutoční dané združenie pre mesto, ako je akcia verejnoprospešná, aký prínos 
z neho bude mať mesto. Navrhla do budúcna vypracovať včas Kultúrny kalendár mesta 
a podľa plánovaných akcií prideliť aj finančné dotácie. Ak bude vypracovaný kalendár, môžu 
jednotlivé OZ a kluby koordinovať svoje akcie a nedôjde k ich prekrývaniu. 
- Mgr. Ernest Veres – navrhuje – oboznámiť sa s činnosťou jednotlivých združení a podľa 
toho  prideľovať finančné dotácie. Pred prideľovaním financií p. Štefánik na základe 
predložených materiálov informoval o členských základniach, o uskutočnených 
i pripravovaných podujatiach na tento rok. I keď mnohé správy boli dosť neúplné. 
-Ľudovít  Balogh- navrhol – určiť kľúč, podľa čoho sa budú prideľovať dotácie jednotlivým    
  združeniam,  priorita – podporovať mládež.  
 
Členovia komisie  navrhujú  prerozdelenie  finančných dotácií pre jednotlivé 
organizácie na rok 2011  nasledovne : 
 
1. ŠPORT : 
  
 1.1. Vzpieračský oddiel – TJ Strojár  - 2.800  EUR 
 1.2. Klub športového karate   - 1.150  EUR 
 1.3. Klub silového trojboja   -    800  EUR 
 1.4. GOLDEN ARROW- lukostreľba -    250  EUR 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    SPOLU     - 5.000  EUR 
 
 
2. SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE :   
 
 2.1. ZO chovateľov pošt. holubov  -    300  EUR 
 2.2. OZ Bellı     - 1.000  EUR 
 2.3. OZ Feszty Galéria, Hurbanovo  -    450  EUR 
 2.4. OZ Priatelia ZH+H   -    350  EUR 
 2.5. Kynologický Klub Hurbanovo  -    400  EUR 
 2.6. ZO CSEMADOK   - 1.000  EUR 
 2.7. Slovenský červený kríž   -    700  EUR 
 2.8. Únia žien Slovenska - ZO Bohatá -    100  EUR 
 2.9. Slovenský rybársky zväz Hurbanovo -    400  EUR 
 2.10.Poľovnícke združenie Zelený Háj -    300  EUR 
 2.11.OZ Priatelia koní a westernu  - 1.000  EUR            
          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    SPOLU                                                 - 6.000  EUR 
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3. CIRKEV : 
 
 3.1.  Cirk. zbor Evanj. cirkvi – Bohatá - 1.500  EUR 
 3.2.  Katolícka cirkev    - 2.000  EUR 
 3.3.  Reformovaná cirkev   - 1.500  EUR 
          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    SPOLU     - 5.000  EUR  
 
Dvom športovým organizáciám dotáciu komisie nenavrhujú prideliť. V kategórii 
spoločenských organizácií 1 organizácii nenavrhujú pridelenie financií, 2 žiadosti nevyhovujú 
VZN č. 64. Speváckemu klubu Tretí vek komisie navrhli prideliť financie z rozpočtu mesta, 
ktorý je vyčlenený na Kluby dôchodcov. 
 
3.  Rôzne, Diskusia : 
 
- p. Ján Štefánik informoval o pripravovanej akcii – Triatlon – majstrovstvá Slovenska 
26.6.2011, ktoré sa budú konať na bagrovisku v Bohatej, chystá stretnutie s p. Baráthom, 
prezidentom Zväzu triatlonistov. Jedná sa o 7 pretekov organizovaných v rámci celého 
Slovenska pod názvom „Slovenský pohár“, a jeden z nich by sa uskutočnil, po vzájomnej 
dohode v Hurbanove. Je potrebné jednať s rybárskym zväzom, mestskou políciou 
o vzájomnej spolupráci a pomoci pri organizovaní tejto akcie, osloví sa Mesto Hurbanovo 
o sponzorovanie vecných cien, celá akcia bude finančne zastrešovaná  zväzom triatlonistov. 
Podrobnejšie informácie poskytne po vzájomných rokovaniach zainteresovaných organizácií. 
 
- Ak. soch. Rozália Darázsová – sa opýtala na výsledok voľby redaktora televízie Carisma 
- RNDr. Mária Hamranová informovala – navrhnutý komisiou Mgr. Štefan Pupák by mal 
pracovať na dohodu na dobu skúšobnú, len sa čaká na riešenie jeho trvalého pomeru v inej 
firme.  
 
- Mgr. Gabriella  Kocskovics – navrhuje, aby bol vypracovaný formulár  na podávanie 
žiadosti o prideľovanie finančných dotácií podľa spomínaného VZN, aby boli pre každého 
jasné podmienky, forma a presný dátum na podávanie žiadostí, uľahčila by sa tým aj práca 
komisie. 
- RNDr. Mária Hamranová  informovala, že  by to bolo duplicitné, keď je všetko presne 
určené vo VZN č. 64.  
- p. Mgr. Tibor Morav čík  – navrhuje odovzdať podklady na Kultúrny kalendár do 31.12. 
v bežnom roku. Kultúrny kalendár by mali  spracovať zamestnanci Mestského kultúrneho 
strediska. 
 
-Ing. Edita Gogolová – navrhuje  do Kultúrneho kalendára určiť hlavné akcie organizácií, 
ktoré sa môžu počas roka priebežne dopĺňať.  Ďalej navrhla, že organizácie by mohli dostať 
50% z pridelených financií po odhlasovaní v MsZ a druhú čiastku v druhom polroku 
kalendárneho roka. 
 
Uznesenie :   
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry a Komisia športu a mládeže pri MsZ v Hurbanove: 

1.  predkladá poslancom MsZ návrh prerozdeliť finančné dotácie na rok 2011 
jednotlivým klubom, spoločenským, kultúrnym a športovým organizáciám na základe 
hore uvedeného zoznamu. 
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2. navrhuje poslancom MsZ odsúhlasiť uvoľnenie 50% z pridelenej dotácie okamžite po 
odsúhlasení  v MsZ a zvyšných 50% prideliť najneskôr  v druhom polroku 2011. 

3. žiada MsKS M. Konkoly – Thege o urýchlené vypracovanie Kultúrneho kalendára na 
rok 2011, kvôli koordináciií podujatí v meste. 
   

 
 4. Záver : RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
                  v komisii. 

 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová  
Overovateľka: Mgr. Gabriella Kocskovics   


