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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  12. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  13.03.2013 

 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - ospravedlnený 
    Ak.soch. Rozália Darázsová    - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
   
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 
  2. Návrh rozdelenia dotácií spoločenským organizáciám v meste na rok 2013  

3. rôzne, diskusia 
  4. uznesenie, záver 
 

1. Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová, predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie a privítala   členov 
komisie. Mgr. Iveta Fazekašová  ospravedlnila  svoju neúčasť. Uznesenie z 11. zasadnutia 
malo ukladací charakter – uskutočniť do konca februára 2013 zasadnutie ohľadom rozdelenia 
dotácií spoločenským organizáciám v meste. Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. 
Eleonóra Laczová. 
 

2.    Dotácie spoločenským organizáciám v meste na rok 2013 
Komisia podrobne preštudovala predložené žiadosti spoločenských organizácií, ktoré 
obdržala od Ing. Edity Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ. Zobrala do úvahy 
doterajšiu činnosť jednotlivých organizácií, bezplatné používanie miestností mesta 
organizáciami a tiež fakt, ako boli prerozdelené dotácie za rok 2012. Členovia komisie 
žiadajú, aby návrh na prerozdelenie dotácií  spoločenským organizáciám na rok 2013 sa bral 
ako definitívny a bol predložený na zasadnutie MsZ v nezmenenej  podobe. Potrebné je 
poznamenať, že organizácia, ktorá nemá vyrovnané podlžnosti voči mestu, nemôže mať 
pridelené dotácie na nasledujúci rok. Prerozdelenie v priloženej tabuľke. 
 

3. Rôzne, diskusia 
-  p. Darázsová – pozvala prítomných na kultúrne vystúpenie spojené  s výstavou 21.3.2013 
o 17,00 hod. v KS Hurbanovo - štvor - stretnutie ZUŠ Požitavia ( Šurany, Vráble, Zlaté 
Moravce, Hurbanovo),  
- p. Hamranová – informovala o slávnostnej bohoslužbe v Reformovanom kostole 14.4.2013, 
ktorá sa bude konať pri príležitosti 100. výročia postavenia kostola  
 

4. Uznesenie, záver  
Komisia doporučuje: 
Mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť  prerozdelenie dotácií spoločenským organizáciám na 
rok 2013 

RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
     v komisii. 
 
 
....................................................                           ...................................................................... 
Zapisovateľka: Mgr. Eleonóra Laczová                                             predseda komisie: RNDr. Mária Hamranová   


