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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 13.  zasadnutia Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri MsZ Hurbanovo 

zapísaná dňa 03.07.2013 

 

PRÍTOMNÍ : RNDr. Mária Hamranová           -   predseda  komisie          

Mgr. Ernest  Veres                      -  člen  komisie 

           Mgr. Eleonóra Laczová               -  členka  komisie 

                        Mgr. Iveta Fazekašová               -  členka komisie 

 

PRIZVANÍ :  Mgr. Katarína  Valachová – odd. školstva MsÚ  

PROGRAM : 1. Privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 

   2. Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry 

   3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 

    4. Rôzne, diskusia 

   5. Uznesenie, záver 

 

1. Úvod, privítanie 

 RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie otvorila zasadnutie, privítala členov 
komisie. Ak. soch. Rozália Darázsová ospravedlnila svoju neúčasť kvôli súkromným 
povinnostiam. 

Mgr. Katarína Valachová – ospravedlnila neúčasť, čerpá dovolenku. 

Určila sa zapisovateľka  – Mgr. Iveta Fazekašová. 

   

 2.  Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 

1. Klub dôchodcov v Zelenom Háji doručil dňa 05.04.2013 na Mesto Hurbanovo žiadosť, 
v ktorej sa obracia na kultúrnu komisiu vo veci pridelenia finančných prostriedkov na akcie 
a podujatia organizované v roku 2013 ( viď. príloha) 
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- vyjadrenie komisie : a) žiadosti o dotácie na nasledujúci rok sa podávajú do 31.októbra 
predchádzajúceho roka, žiadosť Klubu dôchodcov bola doručená po termíne 
(05.04.2013) 

     b) finančné prostriedky (dotácie)  sa prideľujú len spoločenským, 
kultúrnym, športovým organizáciám (viď. VZN č. 62) 

  - komisia školstva, vzdelávania a kultúry žiadosti Klubu dôchodcov v Zelenom Háji 
z týchto dôvodov nemôže vyhovieť.   

2.  RNDr. Mária Hamranová – informovala členov komisie o výške schválených dotáciách  
pre jednotlivé spoločenské, športové organizácie a cirkvi v meste. Organizáciám bolo 
vyplatených v máji 2013 50% z pridelených dotácií na základe podpísaných zmlúv. 

- komisia berie na vedomie 

3. RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie o uskutočnení výberového konania 
na post riaditeľa ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo, ktoré sa konalo 14.06.2013. 
Vo výberovom konaní sa o post uchádzali dve kandidátky: RNDr. Mária Hamranová a Mgr. 
Marta Kováčová. Úspešnou sa stala Mgr. Marta Kováčová.  Následne v ZŠ Nám. Konkolyho 
– Thege č. 2. nastali organizačné zmeny. Dňa 19.06.2013 riaditeľka školy vydala rozhodnutie 
o zrušení pozície zástupcu riaditeľa školy pre roč. 5.-9., ktorú vykonávala RNDr. Mária 
Hamranová.  Keďže riad. školy  neponúkla žiadne iné pracovné miesto p. Hamranovej, od 
01.07.2013 je v 2 mesačnej  výpovednej dobe. Riaditeľka školy jej od tohto dátumu určila 
čerpanie dovolenky. Pracovný pomer na ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo jej 
končí 31.08.2013. 

     - komisia berie na vedomie 

 

3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 

1. Návrh zmeny rozpočtu mesta na r. 2013 –  školy – žiadajú navýšenie finančných 
prostriedkov z dôvodu pridelenia 5% navýšenia platov zamestnancom v školstve, presunu 
výplaty za krúžkovú činnosť z dohôd na VZPO, nákup softvéru, riadu do školských kuchýň. 

ZUŠ v Hurbanove žiada finančné prostriedky len na nákup nového softvéru a PC. 

- RNDr. Mária Hamranová podotkla – z návrhu rozpočtu ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 
chýbajú zapracované finančné prostriedky na odchodné pri odchode do dôchodku ako aj 
odstupné zamestnankyni vo výpovednej dobe. 

-   komisia bola oboznámená s obsahom materiálov a berie na vedomie uvedené 
skutočnosti 

2. ZSS SMARAGD Hurbanovo – žiada zmenu rozpočtu 

- komisia berie na vedomie 

3. VZN o mestskej polícii – nový návrh bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie, 
v rámci zákonnej lehoty boli podané pripomienky, ktoré Ing. Veres, vedúci správneho 
oddelenia navrhuje zapracovať do VZN. 
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   - návrh VZN bol daný komisii k nahliadnutiu 

  - komisia berie na vedomie   

4. VZN mesta Hurbanovo o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo – predmetom je 
určenie názvov nových ulíc v meste Hurbanovo 

-   materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-   komisia berie na vedomie   

5. VZN mesta o poplatkoch v školstve – materiál daný k nahliadnutiu 

-   komisia berie na vedomie    

6. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl 
a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

-  materiál daný k nahliadnutiu,  komisia berie na vedomie 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného  kontrolóra  mesta  Hurbanovo  na 
2.polrok 2013 

-   materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-   komisia berie na vedomie  

8. Záznam o kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Kultúrnom 
stredisku Miklósa Konkoly-Thege kontrolórom mesta. 

-   výsledok kontroly : všetky požiadavky a nedostatky boli odstránené 

-   komisia berie na vedomie 

9. Plánovaný projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika -
Slovenská republika 2007-2013 – o nenávratný finančný príspevok  

   - zo strany mesta Hurbanovo sa jedná o stavbu „Hurbanovo, priemyselný park, rozšírenie 
dopravného napojenia“ 

-    materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie, prosí bližšie informácie  

11. Žiadosť o súhlas na rekonštrukciu prenajatých priestorov v Poliklinike podľa 
predloženej prílohy a súhlas s predĺžením doby trvania nájomnej zmluvy 

-    materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie 

12. MŠK Hurbanovo – žiada zrušiť uznesenie a uzatvorenie zmluvy o užívaní majetku mesta 

-    materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie, prosí o bližšie vysvetlenie 
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13. Žiadosť – Západoslovenská distribučná – žiadosť o predbežný súhlas na umiestnenie 
plánovanej transformačnej stanice 

-    materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie 

14. Žiadosti o prenájmy: Turan Kreci, Mária Dombováriová, HASO Zbehy, Czvedler – 
distribúcia tlače, Darina Mésárosová a Ing. Nikoleta Zsigóová - žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľností a o finančnú náhradu 

-    materiály dané komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie 

15. Pridelenie nájomných bytov 

-    materiál daný komisii k nahliadnutiu 

-    komisia berie na vedomie 

20. Žiadosť – Firma KONFER – záujem stať sa prevádzkovateľom káblovej televízie 
a káblových televíznych rozvodov v meste Hurbanovo 

     -  uvedené materiály boli dané komisii k nahliadnutiu 

     - komisia berie na vedomie 

 

4. Rôzne, diskusia 

Informácie o podujatiach v meste: 

a) Oslavy  100. výročia postavenia katolíckeho kostola – pripomienka – pamätná tabuľa, 
chýbajú mená pôsobiacich farárov, dekanov 

b)  ďalšie vydarené akcie v meste : - „Vitaj leto“ -  01.06.2013 

                                - „ Šťastné dieťa, šťastná rodina“  - 08.06.2013  

                                - „Hurbanovské kultúrne dni“, slávnostné mestské zastupiteľstvo, 
kultúrne a športové podujatia – 28. a 29.06.2013 

c) Hurbanovské hudobné slávnosti – počas troch nedieľ za sebou v areáli ZUŠ 

d) Pripravované akcie: 

 - Triatlon – 06.07.2013 

 - záprahové preteky – 27.07.2013 

 - Lečofest – august  

 - slávnosti chleba – august 
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e) pripomienky :  

    - Mgr. Ernest Veres- chodník do mestskej knižnice by bolo vhodné zrekonštruovať 

- Mgr. Eleonóra Laczová – pripomienkovala nutnosť rekonštrukcie a opráv budovy ako aj 
celého areálu ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm v Hurbanove. 

 

 5. Uznesenie, záver  

Komisia berie na vedomie: 

a) Predložené materiály na nadchádzajúce zasadnutie MsZ Hurbanovo 

b) Podané informácie o aktuálnych otázkach v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry 

c) Informácie  a podnety členov komisie  

Komisia ukladá predsedovi komisie: 

a) Podať prerokované informácie a požiadavky na najbližšom zasadnutí MsZ   

 

 

RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť, popriala veľa zdravia a pekné 
strávenie leta. 

 

V Hurbanove, dňa 03.07.2013 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                    ............................................................. 

Zapisovateľka : Mgr. Iveta Fazekašová             predseda komisie : RNDr. Mária Hamranová 

 

 

 

                   


