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Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná,  

bytová, mládeže a športu 

  

Číslo: 2/2019 – KŠKSZBMaZ                     
            

Z Á P I S N I C A  

z   II .   r i a d n e j     schôdzky Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, 

bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 

1111..  ff  ee  bb  rr  uu  áá  rr  aa      22001199      tt..    jj..    vv    ppoonnddeellookk      oo      1144..0000  hhooddiinnee  

vvoo  vveeľľkkeejj    zzaassaaddaacceejj  mmiieessttnnoossttii    MMssÚÚ    ŠŠuurraannyy..  

  

P r o g r a m : 

Otvorenie. 

Určenie overovateľa  zápisnice. 

1.    Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019.   
 Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany 

2.   Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019.   

       Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

3.    Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019.   

       Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní  

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva   

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry sociálnych vecí a 

zdravotníctva Mestského úradu Šurany 

5.   Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ Základnej školy Bernolákova 35, Šurany     

6.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2019. 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany 

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019. 

   Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka Materskej školy Mostná 1, Šurany 

8. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka Materskej školy MDŽ 26, Šurany. 

9.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie 

      hrdinov 10, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka Základnej umeleckej školy T.Sládkoviča,   

 Námestie hrdinov 10, Šurany    

10.  Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok  2019. 

Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany     

11.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

12. Návrh na doplnenie výmeny okien v Materskej škole MDŽ 26, Šurany do návrhu na 

realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019 



 

 

13. D i s k u s i a . 

15. U z n e s e n i e . 

16. Z á v e r .                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z Á P I S N I C A 

 

napísaná z II.  r i a d n e j   schôdzky komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, 

mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch (ďalej len MsZ), konanej dňa  11. 

februára 2019 o 14.00 hodine vo veľkej  zasadacej miestnosti MsÚ  Šurany.  

 

P R Í T O M N Í 

Sú na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

R O K O V A N I E  

Zasadnutie komisie otvorila a členov privítala Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predsedkyňa 

komisie.   

 Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: Renátu Kozlíkovú členku KŠKSZBMaŠ 

Šurany. 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: Mgr. Romanu Slažanskú. 

 

Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie s programom rokovania a navrhla 

doplniť do programu bod „Návrh na doplnenie výmeny okien v Materskej škole MDŽ 26, 

Šurany do návrhu na realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019“ 

a potom dala o tomto návrhu hlasovať.  

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 3) návrh schválila a bod zaradila do programu. 

 

 

1.   Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019.   

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany     

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

  

RNDr. Miroslav Eliáš predložil návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

K návrhu uviedol, že úprava rozpočtu je iba v presune jednotlivých položiek. Prípadné 

ďalšie úpravy budú podľa schválenia podaných projektov.  

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

Ing. Mgr. Danielová -  predsedkyňa KŠKSZBMaŠ, sa spýtala, či výmena okien bola  

uskutočnená cez projekt.  

RNDr. Eliáš – odpovedal, že výmena okien bola financovaná cez mesto, dotáciu dostali na 

mobiliár z Fondu na podporu umenia. Výmena mobiliáru na oddelení beletrie pre 

dospelých by sa mala uskutočniť v mesiaci apríl, v tomto čase predpokladajú aj 

obmedzenie prevádzky knižnice. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať.
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Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 3) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 1. 

 

2.   Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019.   

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany            

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Ing. Križanová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. Úpravy 

v rozpočte sú vysvetlené v dôvodovej správe. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 3) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 2.  

 

3.  Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019.   

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Kvôli neprítomnosti riaditeľa Domova Jesienka Ing. Petra Bartoviča bola 

predkladaním návrhu poverená ekonómka Ing. Anna Hlavatá. Rozpočet bol predložený 

v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 3) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 3.  

 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní  

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva   
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a 

zdravotníctva 
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Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

Návrh VZN predložila vedúca odd. ŠKSaZ MsÚ, ktorá uviedla, že VZN bolo 

spracované v zmysle zákona, bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta, aj na internetovej stránke 

mesta, bolo možné ho pripomienkovať do 29. januára 2019, do tejto doby neboli podané 

žiadne pripomienky. Po tomto termíne prišla námietka o financovaní z nitrianskeho 

biskupstva rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej žiadali o 100 % financovanie pre ŠKD a ŠJ 

Cirkevnej základnej školy Ž. Bosniakovej v Šuranoch.  

Mgr. Klimentová – vysvetlila, že mesto prispieva na činnosť ŠKD a ŠJ CZŠ 88 % výšky 

finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šurany.  Ďalej uviedla, že i napriek 88 %- nému financovaniu mesto Šurany prispieva 

vyššou sumou CZŠ, ako iné mestá pri 100 % financovaní. Na porovnanie – Nové Zámky 

prispievajú CZŠ N. Zámky  - ŠJ 102€, ŠKD 360 € - Mesto Šurany – pri 88 % - na ŠJ 150 €, 

ŠKD 493 €. Niektoré mestá ako napríklad Lučenec zohľadňujú, či má škola vlastnú jedáleň, 

alebo sa chodia deti niekam stravovať. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

   

Ing. Mgr. Danielová – spýtala sa, či by sa nemohol navýšiť rozpočet CZŠ na 90%. 

Mgr. Klimentová – vysvetlila, že z podielových daní je určených na školstvo 40 percent, 

z toho Ministerstvo financií určí sumu na prepočítaný počet žiakov, to vychádza 86 eur na 

žiaka. ZMOS odporučil, že môže byť táto suma navýšená. Vďaka ZUŠ, ktorá popustila sumu 

zo svojho rozpočtu, sa navýšila suma pre ŠKD a ŠJ, CZŠ v skutočnosti dostane 96,7 percent 

na ŠJ a 95 percent na ŠKD. 

Ing. Mgr. Danielová –  prečo je nižšia suma na žiaka v CVČ ako v minulom roku? 

Mgr. Klimentová – vysvetlila, že sa tento rok zmenilo financovanie. CVČ dostane sumu nie 

na počet detí, ktoré ho navštevujú, ale na celkový počet detí vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom v Šuranoch, takže v skutočnosti dostanú viac peňazí ako v minulom 

období. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 4, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1, 

neprítomní: 3) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 4.  

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2019. 

   Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova, Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 
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 Mgr. Miroslav Zajíček predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy.  

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za:5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 5.  

 

6. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2019. 

   Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP, Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Monika Keméňová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

Momentálne podávajú projekt na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  na 

opravu vodovodného potrubia a zdravotechniky. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Ing. Mgr. Danielová – sa spýtala, dokedy treba podať projekt. 

Mgr. Keméňová – informovala komisiu, že projekty sa môžu podávať celoročne a 

vyhodnocujú sa polročne.  

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za:5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 6.  

 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná, Šurany. 

  

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

Eleonóra Révayová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. Pani 

riaditeľka uviedla, že niektoré položky v rozpočte museli navýšiť a niektoré naopak 

znížiť, rozpočet nebol prekročený. 

  

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 



 
 

8 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za:5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 7.  

 

 

8.  Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ, Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Erika Sekanová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 8.  

 

 

9.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie 

      hrdinov 10, Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Šurany    

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Helena Farkasová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 9.  

 

 

10.  Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok   

      2019. 

      Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Šurany, 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 
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 Mgr. Ingrid Duláková predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 10.  

 

 

 

11.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019. 

Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného MsÚ 

  

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Kvôli neprítomnosti primátora mesta Ing. Mareka Oremusa bola predkladaním návrhu 

poverená vedúca finančného oddelenia Ing. Renáta Mesárošová, ktorá predložila návrh na 

úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a prílohou je 

aj podrobná dôvodová správa. Ing. Mesárošová vysvetlila položku č. 356 z programu 

vzdelávania, ktorá zahŕňa rutinnú štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí,  do 

tejto položky sú zapracovávané výdavky na rôzne opravy, ktoré sa týkajú školských 

zariadení. Najväčšie položky tvorili: 

-MŠ Mostná – Nitriansky Hrádok: havarijný stav - 4700 eur, 

-MŠ Mostná – Nitriansky Hrádok: plastové okná – 5500 eur,  

-ZŠ SNP: havarijný stav – 6128 eur, 

-MŠ MDŽ: spevnená plocha – 4069 eur, 

-MŠ MDŽ: údržba – 4320 eur, 

-MŠ Mostná - Nitriansky Hrádok: plastové okná – 3131 eur. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 11.  

 

 

12.  Návrh na doplnenie výmeny okien v Materskej škole MDŽ 26, Šurany do návrhu na 

realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019 

 

Riaditeľka Erika Sekanová predložila projekt na výmenu okien. Suma potrebná na 

výmenu okien je v projekte vyčíslená na 33 tisíc eur. Návrh nie je pripojený k zápisnici. 
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Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

Ing. Mgr. Danielová - navrhla, aby projekt bol financovaný buď prostredníctvom 

zinkasovaného parkovného alebo zo zisku Mestskej lekárne. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu a dal za tento návrh hlasovať. 

 

Z á v e r : 

          Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch hlasovaním (prítomní členovia Komisie školstva, kultúry, 

sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 12.  

 

 

13. Diskusia 

   

V rámci diskusie komisia rozoberala mestské byty a nájomné zmluvy obyvateľov, 

otázku doriešenia obyvateľov „kaštieľa“, navrhla výjazd na dané miesto a potrebu 

vybudovania sociálnych bytov. V oblasti kultúry diskutovali o oprave amfiteátra a jeho 

využití na konanie kultúrnych akcií mesta. V oblasti športu rozoberali možnosti oceňovania 

úspešných športovcov. 

 

 

14. Uznesenie 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 
I. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho 

strediska Šurany na rok 2019 a tento 

  

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 4 

Za: 4 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Jozef Malík, Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 3  



 
 

11 

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás, Ing. Róbert Polák 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019 

II. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany 

na rok 2019 a tento 

  

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 4 

Za: 4 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Jozef Malík, Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 3  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás, Ing. Róbert Polák 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 
III. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na 

rok 2019 a tento 

  

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 4 

Za: 4 
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Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Jozef Malík, Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 3  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás, Ing. Róbert Polák 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní  

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva 
IV. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany 

č. 1/2019 o financovaní  originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva a 

tento 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 4 

Za: 3 

Karol Németh, Ing. Jozef Malík, Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, 
Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 3  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás, Ing. Róbert Polák 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 
V. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy 

Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  
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členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2019 
VI. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, 

Šurany na rok 2019 a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019 
VII. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, 

Šurany na rok 2019 a tento 
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d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2019 
VIII. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, 

Šurany na rok 2019 a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 
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UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 

10, Šurany na rok 2019 
IX. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy 

T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík, 

 Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019 
X. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na 

vŕšku 24, Šurany na rok 2019 a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 
XI. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 

a tento 

 

d o p o r u č u j e 

- bez pripomienok  

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 14.02.2019. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík,  

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

 

UZNESENIE                                                                                      číslo 2/2019-KŠKSZBMaŠ  

 

Návrh na doplnenie výmeny okien v Materskej škole MDŽ 26, Šurany do návrhu na 

realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019 
XII. 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na doplnenie výmeny okien v Materskej škole 

MDŽ 26, Šurany do návrhu na realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 

2019 a tento 

d o p o r u č u j e 

- s pripomienkou 

 

členov komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

14.02.2019. 
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Pripomienka: 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže  športu navrhuje, aby bola 

výmena okien realizovaná zo zisku Mestskej lekárne a zo zinkasovaného parkovného v meste 

Šurany. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, Ing. Róbert Polák, Ing. Jozef Malík, 

Renáta Kozlíková  
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní: 2  

 MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

 

15. Záver 

Predsedajúca  komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže 

a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch konštatovala, že program II. riadnej schôdzky 

komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch bol vyčerpaný. Poďakovala sa prítomným za účasť a rokovanie 

komisie ukončila. 

 

 

Predseda:      Ing. Mgr.  Alžbeta Danielová, v.r. 

predseda komisie školstva, kultúry, sociálno - 

zdravotnej, bytovej, mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šurany 

 

Overovateľ:     Renáta Kozlíková, v.r. 

člen  komisie školstva, kultúry, sociálno -                             

zdravotnej, bytovej, mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šurany 

 

Zapisovateľ:     Mgr. Romana Slažanská  


