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

 

Z Á P I S N I C A  
zo  17. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  

 spísaná  dňa  19.05.2014 
 

PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová    - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
                           
HOSTIA:        Ing. Edita Gogolová – referentka fin. odd. MsÚ 
                         Ing. Karol Lovász – viceprimátor  
 

PROGRAM :  
1. privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 

  2. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ  
  3. aktuálne otázky z oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 

4. rôzne, diskusia 
  5. uznesenie, záver 
 

1. Úvod, privítanie 
 

RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie.  
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
Uložené úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie boli splnené. 
Mgr. Katarína Valachová sa ospravedlnila, informovala predsedníčku komisie, že Mesto 
podalo na Krajský školský úrad 4 žiadosti o riešenie havarijného stavu: 2 žiadosti ZŠ Nám. 
Konkolyho – Thege – riešenie elektro rozvodu a zatekania strechy nad prístavbou telocvične 
a 2 žiadosti na ZŠ s MŠ A. Fesztyho s vjm – zatekanie strechy a nutná výmena okien. 
 
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 
 

          Ing. Edita Gogolová – referentka finančného oddelenia informovala členov  komisie  o : 
a)  návrh  záverečného  účtu  mesta za  r. 2013: 
     - uviedla,  že  hospodárenie mesta za r. 2013 skončilo v plusovom stave 
b) na  Rezervnom fonde  mesta  - stav  k 31.12.2013,  je  zostatok 288.661,74 €  plus 
zostatok z roku 2012, spolu vyše 305 tis. Euro. 
          - uvedené finančné  prostriedky   budú   po odsúhlasení v MsZ prerozdelené   v  rámci    
            investícií v meste 
         -  podrobný     návrh      prerozdelenia      finančných    prostriedkov   bol   komisii  od  
            prezentovaný   p.  Gogolovou,   ktorá     samozrejme   podotkla,   že   zákon   presne 
            stanovuje na čo môžu  byť finančné prostriedky prerozdelené            
 

- komisia berie  na  vedomie  Návrh  rozdelenia  zostatku  finančných prostriedkov 
 a  zároveň  doporučuje začleniť do návrhu  : 
 
1.   Prideliť finančné prostriedky na rekonštrukciu zatekajúcej strechy na obidvoch 
pavilónoch ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm v sume 10 000,- euro a na opravu prístupovej 
asfaltovej plochy do areálu školy v sume 8000,- euro. 
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2.  Prideliť finančné prostriedky na rekonštrukciu ZUŠ - ky – havarijný stav v zatekajúcej 
pivničnej časti budovy v sume 5000,-€.    
 
c) Správa  hlavného  kontrolóra  mesta  o  kontrole  subjektov,  ktorým  boli  pridelené 
     finančné prostriedky na r. 2013 
     - analyzovali  sa  kontrolné zistenia, vyzdvihnuté nedostatky 
 
     - komisia berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  
 
d) Prehľad  poskytnutých  dotácií  jednotlivým  organizáciám na r. 2014 
     - Ing. Gogolová podotkla, že všetkým subjektom,  ktoré  podali včas  žiadosti, boli 
pridelené  aj keď v nie požadovanej sume, finančné prostriedky na činnosť a akcie 
    - finančné prostriedky sa budú prideľovať postupne po podpísaní Zmlúv v pomere – 50 % 
       v prvom polroku a 50 % v druhom polroku 
    - komisia  bola oboznámená  s  presným  rozpisom  pridelených dotácií 
 

- komisia berie na vedomie správu 
 

e) Ing. Karol Lovász požiadal možnosť informovať členov komisie o: 
-  problematike rekonštrukcie Základnej školy Árpáda Fesztyho, konkrétne sa jedná 
o spoluprácu s firmou, ktorá na základe   uzatvorenie    Zmluvy  o   vzájomnej  spolupráci   
zabezpečí   dodávku   energie, kompletné fungovanie vykurovania školy ako aj  požadované 
rekonštrukčné práce (výmena okien, kotolne) základnej  školy 
   - zmluva je v prípravnom štádiu, potrebné je rokovať s riaditeľom školy, dodávateľom 
služby         
 

- komisia berie na vedomie správu  Ing. Karola Lovásza  
   
 3. Aktuálne otázky z oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
 

-  Ing. Karol Lovász   načrtol   problematiku   mestskej   káblovej   televízie, ktorú je potrebné  
    zmodernizovať  
   - podotkol    alternatívu  ponúknuť   vysielanie   mestskej  káblovej  televízie   inej   firme,    
     ktorá  by  v plnej   miere   financovala   vysielanie,    spestrila     programové   vysielanie  
     a  tým  uspokojila  požiadavky občanov    
 
- komisia berie na vedomie potrebu modernizácie káblovej televízie 
 
- RNDr. Mária  Hamranová  v     krátkosti    informovala    členov     komisie  o  ďalších 
  materiáloch        pripravených   do    zasadnutia,     ktoré    majú       členovia    komisie  
  k nahliadnutiu v elektronickej  podobe     
                                             
Komisia berie na vedomie pripravované materiály. 
 

4. Rôzne, diskusia 
- komisia opätovne žiada zastupiteľstvo mesta o riešenie obsadenia miesta kronikára mesta 
vyhlásením výberového konania, uverejnenia oznamov do regionálnych novín a pod. 
- pripomienky padli aj ohľadom nesprávnych údajov na stránke mesta v Kultúrnom 
kalendári na rok 2014  
- komisia podotkla absenciu propagačných materiálov (pohľadnice, suveníry) o Hurbanove, 
navrhuje požiadať KS M. Konkolyho – Thege, prípadne ZUŠ-ku o zhotovenie návrhov, 
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fotografií a pod. Materiály by mohli byť aj na predaj v knižnici, na mestskom úrade, v KS M. 
Konkolyho – Thege a pod. 
- opätovne pripomienkovať problematiku nočného vypínania verejného osvetlenia 
- pripomienka padla aj ohľadom neriešenia situácie pri odstavení mestskej časti Nová 
Bohatá a Nová Trstená počas riešenia rekonštrukcie železničného prechodu – situácia 
mohla byť riešená náhradnou alternatívou cez dočasný priechod v Bohatej alebo využitím 
betónovej cesty popri koľajniciach až do Hurbanova 
- informácia o možnosti vyjadrenia sa v dotazníku o Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta 
- informácie ohľadom plánovaných podujatí v meste na najbližšie obdobie 
 
 5. Uznesenie, záver 
Uznesenie:  
Komisia:  
a/ berie na vedomie:  
- predložené materiály, ktoré budú prerokované na najbližšom MsZ  
- organizované podujatia v Meste Hurbanovo v najbližšom období  
- poskytnuté informácie od p. ing. E. Gogolovej a ing. K. Lovásza 
-uverejnenie dotazníka o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta –                       
s pripomienkami  
b/ ukladá predsedovi komisie:  
- predložiť v interpelácii pripomienky komisie ohľadom: prerozdelenia finančných 
prostriedkov z Rezervného fondu mesta z roku 2013 pre ZŠ s MŠ A. Fesztyho s vjm a ZUŠ, 
opätovné prehodnotenie nočného vypínania v meste,  riešiť problematiku postu kronikára 
mesta vyhlásením výberového konania aj v regionálnych médiách 
a predostrieť ďalšie pripomienky odznené na zasadnutí komisie 
 
  
     RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť. 
      

 
V Hurbanove dňa 19.05.2014 

 
 
 
 
 

.............................................................                   ................................................................... 
              Mgr. Iveta Fazekašová                                         RNDr. Mária Hamranová 
                  zapisovateľka                                                       predsedkyňa  komisie    


