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

 
 

Z Á P I S N I C A  
z 3.  zasadnutia Komisie školstva, vzdelávania a kultúry Hurbanovo  spísaná  dňa  04.05.2011 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres         - člen komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová    - členka komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová - ospravedlnená 
    Mgr. Iveta Fazekašová      - členka komisie 
 
PRIZVANÁ :   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ - ospravedlnená 
 
PROGRAM :  1. privítanie, určenie zapisovateľa 
    2. prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na 5. zasadnutí MsZ 
                              konané 5. mája 2011  
    3.  rôzne, diskusia 
    4.  záver 
 
 
1.  Úvod, privítanie: 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala     členov 
komisie.  Ak. soch. Rozália Darázsová sa ospravedlnila pre pracovné povinnosti, takisto svoju 
neúčasť na zasadnutí ospravedlnila prizvaná  Ing. Edita  Gogolová  pre  pracovné   povinnosti. 
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na 5. zasadnutí MsZ konané 5. mája 
2011: 
RNDr. Mária Hamranová  informovala členov komisií o jednotlivých prerokovávaných 
materiáloch:  

a) Informovala o výstavbe obchodného centra TESCO na Komárňanskej ulici v meste 
Hurbanovo. Poskytla k nahliadnutiu plán výstavby a vysvetlila všetky potrebné 
detaily týkajúce sa výstavby, prístupových ciest, postavenia bezhlukových bariér 
a odkúpenia susedných pozemkov. Komisia školstva podporuje zámer o výstavbu 
daného nákupného centra za predpokladu, že splní všetky dohodnuté podmienky 
uvedené zmluve.  

b) Informovala v krátkosti o hospodárení   jednotlivých škôl, zdravotných  a sociálnych 
zariadení za  r. 2010: 

- Základná škola Nám. Konkolyho – Thegeho č. 2 Hurbanovo 
- Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s vjm Hurbanovo 
- Základná umelecká škola Hurbanovo 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo 
- Mestské zdravotné stredisko 
- poskytla  materiály  k nahliadnutiu 
Komisia  berie na vedomie predložené materiály. 
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c) Informovala o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo za r. 2010   
     -  plán  splnili na za r. 2010 na 91 % 
d) Mesto Hurbanovo podalo projekt  - vyhlásený MŠVVaŠ SR na obnovu a podporu 
výchovy a vzdelávania pre ZŠ Nám. Konkolyho – Thegeho a MŠ Nový diel, kde je 
potrebná spoluúčasť zriaďovateľa. V prípade podporenia tohto projektu bude potrebné 
zabezpečiť finančnú spoluúčasť, ktorá činí pre obidve zariadenia spolu 1000,- a 407,- 
euro. 
e) Informovala o podaní žiadosti o zakúpení a umiestnení 2 foto pascí, ktoré budú slúžiť 
na odhalenie páchateľov nelegálnych  skládok odpadu 
- uvedené fotopasce by sa umiestnili na území  mesta Hurbanovo, konkrétne – Konkoľ,       
  Aba, Balážtag 
Komisia berie na vedomie. 
f)  RNDr.  Mária Hamranová ďalej informovala komisiu o prenájme  miestnosti č. 10  
(malá zasadačka)  Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo rôznym politickým 
stranám   za účelom uskutočnenia zasadnutí 
Komisia berie na vedomie. 
g) Poskytla informácie o delegovaní nových zástupcov do  jednotlivých školských rád 
zriaďovateľom. Jednotliví delegovaní zástupcovia sú uvedení v pripravenom materiály, 
ktorý bude  prerokovávaný na MsZ Hurbanovo dňa 05.05.2011. 

   
3.  Rôzne, Diskusia : 
 

      -  komisia načrtla problematiku nezatvárania areálu bývalej školy v mestskej časti      
Bohatá, ktorého dôvodom je stretávanie sa podivných indivíduí, ako aj vyhorenie 
vnútorných častí budovy 

- ďalej aj  nezatváranie cintorínov  v mestskej časti Hurbanovo, Bohatá, Zelený Háj a 
Trstená 

 - komisia navrhuje namontovanie ďalších foto pascí ( samozrejme v rámci finančných     
možností), aby sa predchádzalo prípadným poškodeniam aj do ďalších priestorov  
(škola v Bohatej, cintoríny, ulica Sesílešská, Bacherov majer a pod.), hlavne o krízové 
miesta v častiach mesta, ktoré sa zdajú byť  najohrozovanejšie z hľadiska 
poškodzovania   

- ďalším bodom diskusie bola  problematika Kultúrneho kalendára 
- p. Hamranová podala výzvu na internetovú stránku mesta Hurbanovo, aby  do      

 06.05.2011  podali združenia,  organizácie a inštitúcie, ktoré plánujú uskutočniť akcie  
a podujatia v priebehu roka 2011 v Hurbanove, plán pripravovaných akcií. Do 4. mája  
zatiaľ tak učinilo iba jedno občianske združenie. Komisia navrhuje určiť zamestnanca  
Kultúrneho strediska M.K. Thege Hurbanovo, ktorý by zodpovedal za zostavenie a  
obsah  Kultúrneho kalendára. Ďalej komisia doporučuje, aby jednotlivé združenia   
uviedli aspoň približné termíny svojich akcií ( stačí uviesť mesiac, deň sa spresní), aby  
obyvatelia po nahliadnutí na internetovú stránku mesta mali informácie v predstihu  
o uskutočňovaných kultúrnych a športových podujatiach v meste Hurbanovo 

- p. Laczová sa pýtala, kto je zodpovedná osoba za uskutočňovanie Mestských 
kultúrnych podujatí 

- p. Hamranová  odpovedala – že napr. za organizáciu Dňa učiteľov zodpovedá 
pracovníčka mesta Hurbanovo – Mgr. Katarína Valachová 

- p. Laczová  - navrhuje určiť jedného zodpovedného pracovníka MsKS M. Konkolyho 
- Thegeho, ktorý by pravidelne viedol a dopĺňal  Kultúrny kalendár mesta Hurbanovo 

- p. Veres sa opýtal, v akom štádiu pokračuje čistenie potoka  Ibolyás 
- p. Hamranová odpovedala  o postupe  prác podľa svojich dostupných informácií  
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- p. Laczová načrtla problematiku rómskych spoluobčanov, s ktorými majú nepríjemné 
skúsenosti, predovšetkým v dochádzke  a správaní detí, kedy často sú vypočúvaní na 
Polícii v Komárne, kde  musia vydokladovať a vysvetľovať neprítomnosť žiakov 
v škole často viac rokov dozadu. 

 
4. Uznesenie :   
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry  
a/ berie na vedomie predložené materiály na 5. zasadnutie MsZ  
b/ podporuje žiadosť o výstavbu Tesca v Hurbanove 
c/ žiada MsKS M. Konkoly – Thege o urýchlené vypracovanie Kultúrneho kalendára na rok 

2011, kvôli koordinácií podujatí v meste. 
   

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

 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová    


