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Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná,  

bytová, mládeže a športu 

  

Číslo: 3/2019 – KŠKSZBMaŠ                     
            

Z Á P I S N I C A  

z   III .   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 

22..  aa  pp  rr  íí  ll  aa      22001199      vv  uuttoorrookk      oo      1144..0000  hhooddiinnee  

vv  mmaalleejj    zzaassaaddaacceejj  mmiieessttnnoossttii    MMssÚÚ    ŠŠuurraannyy..  

  

P r o g r a m : 

Otvorenie. 

Určenie overovateľa  zápisnice. 

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri  

poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.  

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

zdravotníctva Mestského úradu Šurany 

2.Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018  

Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu     

Šurany, 

      Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného, výstavby, územného plánovania   

a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

3.Správa  Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018.  

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

4.Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za   

rok 2018.  

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 

5.Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 

2018.   

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 

6.Správa Základnej školy Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018.   

Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ Základnej školy Bernolákova 35, Šurany     
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7.Správa Základnej školy SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za 

rok 2018.   

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

8.Správa Materskej školy MDŽ 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany 

za rok 2018.   

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

9.Správa Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019. o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018.   

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

10.Správa  Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018.   

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

Námestie hrdinov 10, Šurany    

11.Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018.   

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

12.Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Bernolákova 35, Šurany. 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 

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

13.Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy SNP 5, Šurany o hospodárení 

s majetkom mesta Šurany za rok 2018. 

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

14. Návrh dodatku č. 34 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ 2E, F, G. 

Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o 
15. D i s k u s i a . 

16. U z n e s e n i e . 

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

 

napísaná z III.  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  

2. apríla 2019 o 14.00 hodine v malej 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: Ing. Róberta Poláka člena KŠKSZBMaŠ 

Šurany. 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: Mgr. Romanu Slažanskú. 

 

 

1.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri  

poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately.  

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

zdravotníctva Mestského úradu Šurany 
 

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. 

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. 1. 

 

2.   Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Šurany k 31.12.2018  
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu     

Šurany, 

         Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného, výstavby, územného plánovania   

a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

      Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 
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Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Šurany k 31.12.2018 predložili Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia a Ing. 

Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy 

mestského majetku Mestského úradu Šurany. Ing. Mesárošová uviedla, že správa bola 

vypracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Podkladom pre vypracovanie správy bolo 

vykonanie inventúry a inventarizácie na mestskom úrade, v príspevkových organizáciách 

mesta, rozpočtových organizáciách mesta a obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou 

mesta.  

 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Ing. Polák sa spýtal, či sa bude pokračovať v osadzovaní striešok nad kontajnermi. 

Ing. Tóth odpovedal, že sa plánuje s osadzovaním ďalších striešok. 

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. 2.  

 

3. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018.  

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 
Správu predložil RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 
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. 3. 

 

 

4. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za   rok 

2018.  

       Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany 
 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

Správu predložila Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

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: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

neprítomní: 2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 4. 

 

 

5. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 

2018.   

       Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany 
 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložil Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany. 

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. 6. 

 

 

6. Správa Základnej školy Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018.   

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

 Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložil Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova  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. 

 

 

7. Správa Základnej školy SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za 

rok 2018.   

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 
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Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložila Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ 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. 7. 

 

 

8. Správa Materskej školy MDŽ 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za 

rok 2018.   

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložila Erika Sekanová, riaditeľka MŠ 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. Správa Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019. o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018.   

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložila Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ 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. 
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10. Správa Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018.   

Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art, riaditeľka Základnej umeleckej školy 

T.Sládkoviča,  Námestie hrdinov 10, Šurany    
 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložila riaditeľka ZUŠ p. Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. 

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. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za 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. 

 

Správu predložila riaditeľka CVČ p. Mgr. Ingrid Duláková 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. 11. 

 

 

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

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

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložil Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova  v zmysle predlohy, ktorý 

uviedol, že úprava rozpočtu sa týka zmeny v prenesených kompetenciách.  

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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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: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, 

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

 

 

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

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

 
Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Správu predložila Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ 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. 13. 

 

 

14. Návrh dodatku č. 34 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ 2E, F, G. 

Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o 
 

Návrh  nie je  pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie návrh obdržali  elektronicky. 

 

Návrh dodatku predložil Jozef Trungel, Dis., riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany. 

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. 14. 

 

 

 

15. Diskusia 

-Doriešiť fungovanie prevádzky materských škôl cez školské prázdniny. 

-Zaoberať sa nelegálnym bývaním v „kaštieli“ (ul. Partizánska). 

-Osadenie striešok a ohradenie kontajnerov na sídliskách. 
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16. Uznesenie 

UZNESENIE                                                                                             číslo 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

I. 
 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  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 11.04.2019. 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
   

II. 
 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu  o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

Hlasovanie členov komisie: 

Počet členov komisie: 7 

Prítomní: 5 

Za: 5 
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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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

III. 
 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu  Mestského kultúrneho strediska Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

IV. 
 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu  Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení 

s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

V. 
 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu  Domova Jesienka Šurany o hospodárení 

s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu   Základnej školy, Bernolákova 35,   Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta  Šurany za rok 2018 a túto 

 

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 11.04.2019. 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

VII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu   Základnej školy, SNP 5,   Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

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 
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Neprítomní: 2 

MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

UZNESENIE                                                                                             číslo 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

IX. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu   Materskej školy, Mostná 1,   Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
 

VIII. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu   Materskej školy, MDŽ 26,   Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 
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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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 

 

X. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu   Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, 

Nám. hrdinov 10,   Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018  a túto 

 

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 11.04.2019. 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
XI. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Správu  Centra voľného času, Na vŕšku 24,   Šurany 

o hospodárení s majetkom mesta Šurany  za rok 2018 a túto 

 

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 11.04.2019. 

 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
XII. 

 

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  

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

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany dňa 11.04.2019. 

 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
XIII. 
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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 11.04.2019. 

 

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 3/2019-KŠKSZBMaŠ 
XIV. 

 

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

zastupiteľstva Šurany prerokovala  Návrh dodatku č. 34 poradovníka na 28 bytov + 2 

garsónky na ul. MDŽ E, F, G Šurany 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 11.04.2019. 

 

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 
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Neprítomní: 2 

MUDr. Daša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás 

 

 

17. 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:     Ing. Róbert Polák, v.r. 

člen  komisie školstva, kultúry, sociálno -                             

zdravotnej, bytovej, mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šurany 

 

Zapisovateľ:     Mgr. Romana Slažanská, v.r. 

 


