Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a historických pamiatok dňa 27.4.2015
Prítomní: Georgina Radosická
PaedDr. Juraj Svitek
Sylvia Darázs
Mária Gyarmatiová
József Elek

Program:
1. Otvorenie
2. Rozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie a cirkvy na rok 2015
3. Rekonštrukcia sochy Sv. Jána Nepomuckého, organiz. Verejnú zbierku na
rekonštrukciu
4. Prejednanie stavu kultúrneho domu
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1 / Komisiu otvorila predsedkyňa p. Georgina Radošická, ktorá prítomných prívítala
a oboznámila s programom zasadnutia.
K bodu č. 2/ Komisia doporučuje schváliť dotácie pre spoločenské organizácie mesta a cirkvy
na rok 2015 nasledovne:
1. ZO chovateľov poštových holubov
2. OZ Feszty Galéria, Hurbanovo
3. ZO CSEMADOK Hurbanovo
4. Slovenský červený kríž-miestny spolok Hurbanovo
5. Slovenský rybársky zväz – MO Hurbanovo
6. OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá
7. OZ Bellő
8. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo
9. OZ Vék
10. Poľovnícke združenie Zelený Háj
11. Poľovnícke združenie Bohatá
12. Poľovnícke združenie Hurbanovo
13. Únia žien Slovenska Bohatá
14. OZ Artcentrum
Spolu:

150 €
250 €
950 €
400 €
500 €
500 €
1 000 €
450 €
100 €
150 €
150 €
150 €
200 €
550 €
5 500 €

Cirkvy:
1. Rímskokatolícka cirkev
2. Reformovaná cirkev
3. Evanj. Cirkevný zbor

1 700 €
1 000 €
300 €

K bodu č. 3/ Komisia už na predchádzajúcom zasadnutí sa zaoberala s rekonštrukciou sochy
Sv. Jána Nepomuckéha na Komárňanskej ulici, oproti reštaurácie Twins. Vtedy doporučila
mestu vydať podporné stanovisko do grantového programu Tu sme doma. Táto socha
v každom prípade potrebuje rekonštrukciu, ktorá je finančne náročnejšia ako maximálna
výška grantu, preto komisia navrhuje preskúmať možnosti organizovania verejnej zbierky.
Sochu navrhuje nechať a pôvodnom mieste.
K bodu č. 4/ Členovia komisie sa zhodli na tom, že kultúrny dom v Hurbanove ako budova by
mohla byť všestrannejšie využitá, ak by bola prestavaná. Preto navrhujeme urýchlene zavolať
architekta a vypracovať projekt na prestavbu, aby sme nezmeškali vypísaný tender. Vonkajší
vzhľad, ako aj vnútorné zadelenie kultúrneho domu vôbec nespĺňa dnešné očakávania a
nároky.
K bodu č. 5/ Prosíme mesto o informáciu o stave podaného projektu na Ordódyho kaštieľ
a taktiež o ďalší osud budovy polikliniky – pôrodnice.

Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť .
Zapísala: Sylvia Darázs

