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1138-2018 

 
       880. výročie 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná,  

bytová, mládeže a športu 

  

Číslo: 1/2018 – KŠKSZBMaZ                     
            

Z Á P I S N I C A  

z   I .   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 

1100..  dd  ee  cc  ee  mm  bb  rr  aa      22001188      tt..    jj..    vv    ppoonnddeellookk      oo      1144..3300  hhooddiinnee  

vvoo  vveeľľkkeejj    zzaassaaddaacceejj  mmiieessttnnoossttii    MMssÚÚ    ŠŠuurraannyy..  

  

P r o g r a m : 

Otvorenie. 

Určenie overovateľa  zápisnice. 

1.   Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2018. 

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

2. Návrh rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35 Šurany na roky 2019-2021.  

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

3.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2018. 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany 

4. Návrh rozpočtu  Základnej školy SNP 5 Šurany na roky 2019-2021. 

Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2018. 

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

6. Návrh rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na roky 2019-2021.  

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

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2018. 

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

8.  Návrh rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na roky 2019-2021.  

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 2018. 

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

 Námestie hrdinov 10, Šurany    

10.  Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, 

      Šurany  na roky 2019-2021. 

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

       Námestie hrdinov 10, Šurany     

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

      2018. 

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

12.  Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2019-2021. 

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

13. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2018.   
 Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany 
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14. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2019-2021.   
 Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 

15.  Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2018.   

       Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

16. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2019-2021.   

     Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

17.  Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2018.   

       Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

18.  Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2019-2021.   

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

19.  Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31. 10. 2018. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

20.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

21.  Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 - 2021. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

22.  Návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 – 2021. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

23.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych   

    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

     Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

24. D i s k u s i a . 

25. U z n e s e n i e . 

26. Z á v e r .                                                       
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Z Á P I S N I C A 

 

napísaná z I.  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  10. 

decembra 2018 o 14.30 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 otvoril a členov privítala Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predsedkyňa 

komisie,  ktorá oboznámila členov komisie s programom rokovania. 

 

 Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: MUDr. Dašu Viszlayovú- členku KŠKSZBMaŠ 

Šurany. 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: Mgr. Romanu Slažanskú. 

 

 

 

1.   Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2018. 

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Miroslav Zajíček predložil návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy 

a uviedol, že každá položka je zdôvodnená v komentári.  

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 1 
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2. Návrh rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35 Šurany na roky 2019-2021.  

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Miroslav Zajíček predložil návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 

v zmysle predlohy. Vyjadril sa k reforme stravovania, podľa ktorej by mali žiaci mať 

obedy v školských jedálňach od septembra 2019 zadarmo, uviedol, že kapacitne ich 

jedáleň spĺňa parametre, väčšie problémy budú s vybavením a pracovnou silou, takisto už 

nebudú môcť stravovať žiakov zo Špeciálnej základnej školy v Šuranoch. 

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 2.  

 

 

3.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2018. 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Monika Keméňová 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

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

 

 

4. Návrh rozpočtu  Základnej školy SNP 5 Šurany na roky 2019-2021. 

Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 
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 Mgr. Monika Keméňová predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 

v zmysle predlohy. Pani riaditeľka sa vyjadrila k reforme stravovania, kapacita ich jedálne 

je 250 obedov a majú 426 žiakov, takže si  nevedia predstaviť systém vydávania obedov 

a riešenie odpadu v jedálňach.  

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 4.  

 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2018. 

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Eleonóra Révayová 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 5.  

 

 

 

6. Návrh rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na roky 2019-2021.  

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Eleonóra Révayová predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 v zmysle 

predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Ing. Mgr. Danielová sa spýtala na priority na 

nasledujúce tri roky. Pani riaditeľka uviedla, že najväčší problém majú s oknami a je 

potrebná ich výmena. 
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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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 6.  

 

 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2018. 

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

  

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Erika Sekanová 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. Ing. Mgr. Danielová sa spýtala na príspevok 

od mesta  v sume 7500 eur. Pani riaditeľka informovala komisiu, že tento príspevok bol 

určený na kúpu konvektomatu, ktorý si veľmi chvália a pociťujú aj veľkú úsporu energie. 

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 7.  

 

 

 

8.  Návrh rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na roky 2019-2021.  

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Erika Sekanová predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 v zmysle 

predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Ing. Mgr. Danielová sa spýtala na priority na 

nasledujúce tri roky. Pani riaditeľka odpovedala, že najviac by im pomohla výmena okien 

a ďalej do budúcnosti je potrebné rozmýšľať aj nad rekonštrukciou rozvodov vody 

a odpadu. 

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) 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 2018. 

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

 Námestie hrdinov 10, 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 9.  

 

 

 

10.  Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, 

      Šurany  na roky 2019-2021. 

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

       Námestie hrdinov 10, Šurany     

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Helena Farkasová predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 

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, 
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sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 10.  

 

 

 

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

      2018. 

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

  

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 11.  

 

 

 

12.  Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2019-2021. 

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

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

 Mgr. Ingrid Duláková predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 12.  

                    

 

 

13. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2018.   
 Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany 
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Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

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

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 13.  

 

 

 

14. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2019-2021.   
 Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

RNDr. Miroslav Eliáš predložil návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 v zmysle 

predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii sa MUDr. Viszlayová spýtala na 

kino, ktoré fungovalo v minulosti. RNDr. Eliáš odpovedal, že by bola potrebná obrovská 

finančná investícia, aby fungovalo kino. Ing. Mgr. Danielová sa informovala na prenájom 

spoločenskej haly pre školy. RNDr. Eliáš ju oboznámil s prenájmami a uviedol, že do 

budúcnosti by mohol nastať nejaký konsenzus ohľadom týchto prenájmov pre školy.  

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 14.  

 

 

 

 

15.  Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2018.   

       Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 
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Ing. Miroslava Križanová predložila návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 12.  

 

 

 

16. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2019-2021.   

     Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Ing. Miroslava Križanová predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 

v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. MUDr. Vizslayová – sa spýtala na položku - 

náhrada za pracovnú pohotovosť. Ing. Križanová – pohotovosť majú stále sanitky, ktoré 

vozia pacientov na dialýzu, týka sa to víkendových služieb vodičov sanitiek a pohotovosti 

dialyzantov. Ing. Mgr. Danielová sa spýtala, či lekáreň sídliaca v budove polikliniky platí 

aj nájom. Ing. Križanová odpovedala, že nájomné dostávajú  podľa pravidiel nájmu.  

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 12.  

 

17.  Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2018.   

       Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

  

Ing. Peter Bartovič predložil návrh na úpravu rozpočtu v zmysle predlohy. Rozpočet 

máme vyrovnaný. 

 

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

  

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 17.  

 

 

 

18.  Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2019-2021.   

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Ing. Peter Bartovič predložil návrh na úpravu rozpočtu na roky 2019-2021 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 18.  

19.  Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31. 10. 2018. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Kvôli neprítomnosti primátora mesta Ing. Mareka Oremusa bola predkladaním správy 

poverená vedúca finančného oddelenia Ing. Renáta Mesárošová. Ing. Mesárošová 

predložila správu o plnení rozpočtu mesta v zmysle predlohy, uviedla, že jednotlivé 

položky sú rozpísané 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 19.  
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20.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

 

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. Ing. Mesárošová 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 20.  

 

 

 

 

21.  Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 - 2021. 

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

  

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. Ing. Mesárošová 

predložila návrh na úpravu rozpočtu na roky  2019-2021 v zmysle predlohy. Rozpočet je 

spracovaný podľa zákona na tri roky. Vedúca finančného oddelenia uviedla, že rozpočet 

bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta a tiež na internetovej stránke na 

pripomienkovanie- 

 

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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 21.  

 

 

22.  Návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 – 2021. 
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Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

 

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. Ing. Mesárošová 

predložila návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021 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: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 20.  

 

 

23.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych   

    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

     Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

 

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. Ing. Mesárošová 

predložila návrh VZN č. 5/2018 v zmysle predlohy. 

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Členovia v komisii v diskusii navrhli: 

- zvýšiť sadzby dane z nehnuteľnosti o 5% oproti roku 2018, 

- sadzby poplatku za komunálny odpad zvýšiť podľa Alternatívy č. 4, t.j. občania výška 

poplatku 19,50 EUR/osoba/rok a právnické osoby – sadzba poplatku zvýšená o 15% 

na 0,024862 eur za jeden liter komunálnych odpadov. 

 

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: 6, za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, 

neprítomný: 1) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 20.  
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24. Diskusia 

  V rámci diskusie sa prerokovali dve žiadosti Juraja Vašeka. V prvej žiadal komisiu 

o prenájom ŠH za účelom uskutočnenia Štefan Cupu - futbalového turnaja, komisia 

odporučila prenajať priestory ŠH podľa platných pravidiel prenajímania, v druhej žiadosti 

žiadal o dotáciu 200 eur, komisia odporučila, aby mu bola táto žiadosť poskytnutá za 

podmienky, že finančné prostriedky budú použité na ocenenia. 

 

 

25. Uznesenie 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany na rok 2018 
I. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy 

Bernolákova 35, Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2019-2021 
II. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Základnej školy, Bernolákova 35, 

Šurany na roky 2019-2021  

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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany na rok 2018 
III. 

 

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

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

Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2019-2021 
IV. 
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Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

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

roky 2019-2021  

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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2018 
V. 

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

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

Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 
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UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Základnej školy, Materskej školy Mostná 1, Šurany na roky 2019-2021 
VI. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Základnej školy, Materskej školy 

Mostná 1, Šurany na roky 2019-2021  

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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy MDŽ 26, Šurany na rok 2018 
VII. 

 

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

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

Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Materskej školy MDŽ 26, Šurany na roky 2019-2021 
VIII. 

 

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

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

roky 2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy T.Sládkoviča, Šurany na rok 

2018 
IX. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy 

T.Sládkoviča, Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 
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Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Základnej umeleckej školy, T.Sládkoviča, Šurany na roky 2019-2021 
X. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Základnej umeleckej školy, 

T.Sládkoviča, Šurany na roky 2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2018 
XI. 

 

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 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2019-2021 
XII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Centra voľného času, Na vŕšku 24, 

Šurany na roky 2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 
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UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2018  

XIII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho 

strediska Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2019-2021 
XIV. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Mestského kultúrneho strediska 

Šurany na roky 2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky  Šurany na rok 2018 
XV. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky  

Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Mestskej polikliniky Šurany na roky 2019-2021 
XVI. 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Mestskej polikliniky Šurany na roky 

2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 
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Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2018 
XVII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na 

rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu  Domova Jesienka Šurany na roky 2019-2021 
XVIII. 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu  Domova Jesienka Šurany na roky 

2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Správu o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2018 
XIX. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Správu o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2018 a 

túto 

  

berie na vedomie 

- bez pripomienok  

 

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

zastupiteľstva Šurany predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh na úpravu rozpočtu  mesta Šurany na rok 2018 
XX. 
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Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu  mesta Šurany na rok 2018 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021 
XXI. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 
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UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021  

XXII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 

2019-2021 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 13.12.2018. 

 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

UZNESENIE                                                                                číslo 1/2018-KŠKSZBMaŠ 

 

Návrh VZN mesta Šurany č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
XXIII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala Návrh VZN mesta Šurany č.5/2018 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a tento 

  

d o p o r u č u j e 

- s pripomienkami  

 

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

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 13.12.2018. 

Pripomienky: 

- zvýšiť sadzby dane z nehnuteľnosti o 5% oproti roku 2018, 

- sadzby poplatku za komunálny odpad zvýšiť podľa Alternatívy č. 4, t.j. občania výška 

poplatku 19,50 EUR/osoba/rok a právnické osoby – sadzba poplatku zvýšená o 15% 

na 0,024862 eur za jeden liter komunálnych odpadov. 
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Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Karol Németh, MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás,  

Ing. Polák, Ing. Malík  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 1 , Renáta Kozlíková 

 

 

26. Záver 

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

a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch konštatovala, že program I. 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:     MUDr. Daša Viszlayová, v.r. 

člen  komisie školstva, kultúry, sociálno -                             

zdravotnej, bytovej, mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šurany 

 

Zapisovateľ:     Mgr. Romana Slažanská  

 

 

 


