
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová 

Baňa dňa 20. 10. 2020 o 15:30 hod, zasadačke MsÚ na 1. poschodí.

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, ktorý privítal všetkých 
prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
> Počet prítomných členov je 6:

Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Natália Kopemická, Ing. Ján Letko, 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

> Počet neprítomných členov je 3, z toho ospravedlnených 3: Mgr. Peter Hudec, PaedDr. Tatiana 
Polcová, Katarína Štrbová

> Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 
primátor mesta, Mgr. Iveta Lukáčová, ved. odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, 
komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

> Komisia je uznášaniaschopná.
> Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:
1. Informácie primátora mesta k športovej infraštruktúre
2. Benefíčný koncert v roku 2020
3. Vyhodnotenie akcií v mesiacoch september a október 2020
4. Rôzne
5. Diskusia

Rokovanie:

K bodu č. 1
Informácie primátora mesta k športovej infraštruktúre
• Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA:

> Nadviazal na posledné zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dňa 23. 9. 
2020, na ktorom sa členovia zaoberali o.i. aj športovou infraštruktúrou. Záverečným 
stanoviskom komisie bolo odporučenie mestu vybudovať športový komplex na Dlhej lúke.

> Poskytol prítomným prehľad investícií z vlastných zdrojov samosprávy za obdobie rokov 
2012 - 2019 ( cyklochodník Tajch, športoviská Tajch, WC a sprchy Tajch, amfiteáter Tajch 
- hľadisko, javisko, vyhotovenie projektu na kúpalisko, rozhľadňa Háj, náučné chodníky, 
multifunkčné ihrisko, športoviská pod Sekvojou, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana. 
Investície vo výške cca 640 tis. boli smerované k skvalitneniu športových aktivít 
a športového vyžitia v meste, avšak samotná investícia k vybudovaniu športoviska/haly 
nebola realizovaná.

> Jednou z finančného hľadiska pre mesto zrealizovateľných možností je montovaná oceľová 
hala HUPRO s celoročnou prevádzkou. Cena takejto haly je cca 130 tis. eur a mohla by byť 
vybudovaná v areáli futbalového ihriska na Dlhej lúke s tým, že by bola prepojená na 
existujúcu budovu, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové miestnosti, šatne, sprchy, sociálne 
zariadenia. Táto budova si však tiež vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Zároveň by tým bola 
zabezpečená aj celoročná tréningová činnosť MFK Nová Baňa.

> K areálu bývalého kúpaliska uviedol, že oň prejavil záujem súkromný investor, ktorému bol 
poskytnutý projekt, ktorý dalo mesto vypracovať v roku 2017 stým, že v prípade záujmu 
môže investor z neho vychádzať. Zatiaľ mesto nemá od záujemcu konečné stanovisko.

> Mesto dalo vypracovať aj projekt na vybudovanie multifunkčnej haly a plavárne na ul. 
Cintorínskej, kde by na jej prevádzku mohlo byť využívané odpadové teplo z Knauf 
Insulation, s.r.o. Nakoľko rozpočet na tento komplex je veľmi finančne náročný, táto 
investícia je v súčasnej situácii pre mesto ťažko zrealizovateľná.
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> V súvislosti so zámerom vybudovať multifunkčnú halu v blízkosti Knauf Insulation s.r.o. 
informoval prítomných členov, že mesto chce odkúpiť budovu bývalej „KORDKY“ na ul. 
Cintorínskej od spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. a to aj napriek tomu, že by sa 
v konečnom dôsledku rozhodlo vybudovať športový komplex na inom mieste. Tento 
pozemok by mesto každopádne v budúcnosti využilo na účel vo verejnom záujme. Mesto 
prejaví záujem aj o odkúpenie priľahlého pozemku od súkromného vlastníka.

> Informoval, že projekty na rozvoj športovej infraštruktúry budú podporované aj z Fondu na 
podporu, z ktorého by v roku 2021 na rozvoj športovej infraštruktúry mali byť vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške cca 42 mil. eur. Je preto potrebné, aby sme boli pripravení 
o tieto prostriedky sa s konkrétnym projektom uchádzať.

> V prípade, že by sme na podaný projekt nezískali finančné prostriedky z Fondu na podporu 
športu, je možnosť tieto získať formou dotácií z Ministerstva školstva SR, kde je však 
predpoklad, že táto podpora bude smerovať na športovú infraštruktúru pri školských 
zariadeniach.

• Ing. Ján Letko:
> HUPRO hala v uvedenej cene je tzv. „holá“ stavba, t.z. v základnej zostave, ktorá nespĺňa 

základné požiadavky na celoročnú prevádzku, predovšetkým čo sa týka svietivosti, 
vzduchotechniky, vykurovania a pod. Využívanie takejto haly na celoročnú prevádzku je 
viac menej nemožné. Cena haly vo vyššej triede, ktorá by spĺňala podmienky sa pohybuje 
od 350 tis. eur.

> Vzhľadom na skutočnosť, že mesto nedisponuje žiadnym objektom vhodným pre kultúmo- 
športové využitie, je dôležité zamerať sa na vybudovanie takého komplexu, ktorý by takúto 
funkciu spĺňal. Podotkol, že montovaná hala taký potenciál nespĺňa.

> Projekt na športový komplex pri Knauf Isnulation s.r.o. je z jeho pohľadu dobrý, avšak 
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o priestor v intraviláne mesta, s obmedzenou 
možnosťou jeho rozšírenia v budúcnosti, preferuje plánovať vybudovanie multifunkčného 
komplexu s celoročnou prevádzkou, vrátane komerčných služieb, na Dlhej lúke, kde o. i. 
vieme využiť už existujúce športoviská.

> Takýto komplex by v konečnom štádiu znamenal pridanú hodnotu pre mesto, nakoľko by 
rozšíril ponuku vyžitia v meste nielen pre jeho obyvateľov, pre žiakov, zdravotne 
postihnutých, ale v neposlednom rade aj pre návštevníkov mesta.

> Napriek tomu, že sa jedná o finančne náročnú investíciu, je potrebné sa touto témou 
zaoberať a mesto by malo byť pripravené na to, aby mohlo využiť možnosť získať finančné 
prostriedky z rôznych zdrojov, ktoré budú smerované do rozvoja športovej infraštruktúry. 
Samozrejme s tým, že v prípade úspešnosti podaného projektu bude mesto tento v určitej 
miere spolufinancovať.

> Aj v mene ostatných členov skonštatoval, že takýto veľký komplex nebude možné 
zrealizovať v rámci jedného projektu. Preto komisia uvíta aj jeho postupné budovanie s tým, 
že je potrebné stanoviť, ktorá časť komplexu je pre mesto prioritou. Časové obdobie, kedy 
by bol komplex v jeho finálnej podobe dokončený, je ťažké odhadnúť, záleží samozrejme aj 
od zdrojov, ktoré budú na takéto účely uvoľňované a od úspešnosti podávaných projektov.

> Navrhuje, aby bol vypracovaný hrubý návrh projektu, s tým, že sa bude vychádzať z už 
existujúceho projektu. Účelom nového návrhu je predovšetkým zvážiť ideálne 
rozmiestnenie športového komplexu, komerčných priestorov a súvisiacej infraštruktúry.

> V tejto súvislosti položil otázku primátorovi mesta, kto koordinoval požiadavky 
na športoviská v meste a kto tieto zo strany mesta zastrešoval, resp. kto tieto požiadavky 
zadával do objednávaných projektov.

> Považuje za dôležité a uvítal by, aby Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu bola 
v prípade zadávania projektov, resp. investícií týkajúcich sa športovej infraštruktúry o tomto 
informovaná a dostala priestor na doplnenie, resp. pripomienkovanie pripravovaných 
investícií, nakoľko jej členovia poznajú problematiku v tejto oblasti, dlhodobo sa touto
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témou zaoberajú a taktiež sa stretávajú s požiadavkami a problémami jednotlivých 
športových klubov.

• Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA:
> Zodpovedal na otázku, že ani v minulosti a ani teraz zatiaľ nie je vypracovaná koncepcia 

rozvoja športu.
> V rámci plánovania akýchkoľvek investícií je však nevyhnutné brať do úvahy disponibilné 

zdroje samosprávy.
> Prítomných informoval, že zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a.s. boli potvrdené dva 

investičné zámery v Novej Bani, a to v rozsahu zabezpečenia nového elektrického vedenia 
a vybudovania trafostanice. Tieto investície budú veľkým prínosom pre mesto, nakoľko 
súčasná situácia v tejto oblasti je kritická. Podobná situácia je však aj pri distribúcii vody.

• Anton Medveď:
> Taktiež preferuje situovať multifunkčnú halu v oblasti na Dlhej lúke. V tejto súvislosti 

navrhol, aby sa mesto zaujímalo aj o priľahlé pozemky, resp. nehnuteľnosti, ktoré by mohli 
byť na predaj, čím by sa získal väčší priestor na tento účel.

> V prípade, že mesto bude vlastníkom pozemku na Ul. Cintorínskej, , navrhuje mestu využiť 
tento na výstavbu bytového domu, a to aj vzhľadom na dostupnú infraštruktúru.

> V tejto súvislosti s plánovanými investíciami navrhuje, aby časť príjmov mesta bola adresne 
vyčlenená na konkrétny účel.

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Komisia sa už dlhodobo zaoberá vybudovaním športovej infraštruktúry, zastáva však názor, 

že spomínaná HUPRO hala nespĺňa predstavy tých, ktorý dlhodobo apelujú na vybudovanie 
multifunkčnej haly v meste.

> Čo sa týka areálu bývalého kúpaliska, skonštatovala, že ak má mesto záujem o prevádzku 
kúpaliska v podobnom rozsahu ako bol vypracovaný projekt v roku 2017, považuje 
za vhodné, aby mesto aktívne hľadalo potenciálnych záujemcov a nečakalo na prípadných 
investorov, ktorí aj tak nemajú záujem o sprevádzkovanie kúpaliska podľa predstáv mesta.

• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
> Informoval, že mesto dostalo ponuku od SZĽH vybudovať krytú ľadovú plochu, ktorá by 

mohla byť situovaná na ihrisku pri ZŠ Jána Zemana. Avšak taktiež pre finančnú náročnosť, 
ako aj nepostačujúcu infraštruktúru, je predpoklad, že k realizácii nedôjde.

> V súčasnosti je ihrisko sprístupnené verejnosti, je nanovo oplotené, taktiež bude realizovaná 
oprava chodníka. Tento areál je využívaný školami, školskými zariadeniami, mestom ako aj 
verejnosťou na rôzne aktivity a podujatia a verí, že tomu bude tak aj v budúcnosti.

> Z dôvodu neodkladných pracovných povinností musí ukončiť prítomnosť na zasadnutí 
komisie. Požiadal prítomných členov, aby svoj názor na rozvoj športovej infraštruktúry 
vyjadrili v záverečnom stanovisku k tomuto bodu.

16:30 hod. odchod Mgr. MVDr. Branislava Jaďud’a, MBA zo zasadnutia komisie.

• Mgr. Natália Kopernická:
> Zastáva názor, že v rámci budovania multifunkčného komplexu na Dlhej lúke, by malo byť 

prioritou vybudovanie multifunkčnej haly. Ostatné časti komplexu sa budú riešiť v rámci 
možností postupne.

• Ing. Ján Letko:
> Zopakoval, že je nevyhnutné urobiť celkový náhľad finálneho vzhľadu a rozsahu komplexu. 

V neposlednom rade je potrebné v rámci prípravy projektu počítať s celkovou 
infraštruktúrou, ktorá bude potrebná nielen pre multifunkčnú halu, ktorú preferujeme 
vybudovať ako prvú, ale pre celý plánovaný komplex, ktorý by bol dotváraný postupne.
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• Igor Moško:
> Lokalitu na Dlhej lúke považuje za vhodnú na situovanie multifunkčného komplexu.
> Je nevyhnuté dať vypracovať štúdiu komplexu, aby mesto bolo pripravené reagovať a žiadať 

o finančné prostriedky na vybudovanie novej športovej infraštruktúry z rôznych zdrojov.
> Taktiež skonštatoval, že úspešnosť plánovanej investície takéhoto rozsahu závisí aj 

od podpory MsZ.
• Ing. Ján Letko:

> Návrh štúdie je potrebné prezentovať aj verejnosti s tým, že budú poskytnuté informácie, že 
v rámci externých zdrojov určených na výstavbu športovej infraštruktúry sa bude mesto 
primáme uchádzať s projektom športovej haly, ktorá bude súčasťou koncepcie rozvoja 
športu v meste.

• Mgr. Juraj Kološta:
> V prípade odsúhlasenia daného zámeru, by mesto nemalo čakať len na externé zdroje, ale 

mohlo by začať s prípravnými prácami v rámci potrebnej infraštruktúry.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu odporúča vypracovať koncepciu rozvoja športu 
mesta Nová Baňa. V rámci koncepcie rozvoja športu navrhuje vybudovať multifunkčný športový 
areál v oblasti na ul. Dlhá lúka stým, že je potrebné vypracovať celkovú štúdiu komplexu, ktorá 
bude prezentovaná verejnosti. Jednotlivé častí komplexu sa budú realizovať vo viacerých etapách 
s tým, že mesto sa bude uchádzať o externé zdroje na výstavbu novej športovej infraštruktúry. 
Primáme sa však bude uchádzať s projektom športovej multi funkčnej haly, ktorá bude súčasťou 
plánovaného areálu.

K bodu č. 2
Benefičný koncert v roku 2020
• Mgr. Juraj Kološta:

> Na minulom zasadnutí komisie sa členovia dohodli, že benefičný koncert bude 
zorganizovaný s tým, že na dnešnom zasadnutí si dohodnú, na aký účel bude výťažok 
smerovaný, resp. komu bude venovaný.

> Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu navrhuje organizáciu koncertu iným 
spôsobom ako po minulé roky.

• Ing. Ján Letko:
> Nie je podmienkou, aby bola benefícia organizovaná výlučne s kultúrnym programom. 

Benefícia môže byť odprezentovaná prostredníctvom webovej stránky mesta ako aj na 
sociálnych sieťach. Na daný účel bude vyhlásená zbierka s tým, že bude zriadený 
samostatný účet, na ktorý budú zasielané finančné príspevky napr. aj prostredníctvom QR 
kódu.

• Anton Medveď:
> Navrhuje, aby výťažok z benefície bol venovaný na účel vo verejnom záujme.

• Mgr. Iveta Lukáčová:
> Súhlasí s názorom Antona Medveďa s tým, že k predmetu benefície bude vytvorená napr. 

videoprezentácia.
> Skonštatovala, že v organizácii benefíčného koncertu v pôvodnom scenári, t.z. s kultúrnym 

programom, sa môže pokračovať v nasledujúcich ročníkoch.

Po rôznych návrhoch sa prítomní členovia zhodli v tom, že výťažok bude smerovaný na osadenie 
workoutových prvkov popri cyklochodníku na Tajchu stým, že k danej téme budú spracované 
krátke videoprezentácie, napr. aj v spolupráci so školami a školskými zariadeniami.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Členovia komisie sa dohodli, že benefícia s názvom „MY A NAŠE MESTO“ bude v roku 2020 
zorganizovaná v inom formáte s tým, že výťažok z nej bude smerovaný na osadenie 
streetworkoutových prvkov popri cyklochodníku na Tajchu. Konkrétne úlohy a finálnu podobu 
dohodnú členovia na svojom najbližšom zasadnutí.

K bodu č. 3
Vyhodnotenie akcií v mesiacoch september a október 2020

1. Čistenie NCH Zvonička
• Mgr. Juraj Kološta:

> Nakoľko plánované jarné čistenie NCH Zvonička s názvom „Privítajme jar pomocou 
prírode“ bolo z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich sCOVID-19 zrušené, toto 
bolo spojené s jesennou turistkou, ktorá býva organizovaná pri príležitosti otvorenia 
náučného chodníka.

> Akcia sa uskutočnila dňa 10. 10. 2020 so 42 člennou účasťou. Vyzbieraných bolo okolo 20 
vriec odpadu.

> Akciu hodnotí ako veľmi úspešnú a efektívnu, za čo patrí poďakovanie všetkým 
zúčastneným.

2. Do práce na bicykli
• Dagmar Lachká:

> Súťažná časť 7. ročníka kampane Do práce na bicykli sa taktiež z dôvodu 
epidemiologických opatrení presunula na mesiac september.

> V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom bola účasť v rámci Slovenska síce nižšia, ale 
napriek tomu hodnotená pozitívne.

> V rámci našej samosprávy sa aktívne do súťažnej časti kampane zapojilo 9 tímov s 30 
súťažiacimi, ktoré v rámci Slovenska získali po prepočte rôznych ukazovateľov pre Novú 
Baňu krásne 19. miesto spomedzi 85 registrovaných samospráv.

> Nakoľko aktuálne epidomiologické opatrenia nedovoľujú urobiť lokálne vyhodnotenie 
súťaže, víťazom jednotlivých kategórií budú ceny odovzdané individuálne.

> Vyhodnotenie podujatia je zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta Nová Baňa, 
spolu s výsledkami v jednotlivých kategóriách. Taktiež bude článok zverejnený aj 
v Novobanských novinách.

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie.

K bodu č. 4
Rôzne
• Dagmar Lachká:

> Informovala, že na webovej a facebookovej stránke mesta je už zverejnená informácia 
o možnosti podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2021. 
Taktiež to bude zverejnené aj v najbližšom čísle Novobanských novín.

> Finančné prostriedky na tento účel boli do rozpočtu na nasledujúci rok navrhnuté v rovnakej 
výške ako na rok 2020, konkrétne v oblasti Šport 65 tis. eur a v oblasti Kultúra 10 tis. eur. 
Tento návrh bol odkonzultovaný s predsedom Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu.

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Členovia komisie berú tieto informácie na vedomie s tým, že touto témou sa budú zaoberať 
na nasledujúcich zasadnutiach.
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K bodu č. 5
Diskusia
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:

> Zaujímala sa, či CVČ plánuje zorganizovať aj tento rok turistickú vychádzku 
po NCH Zbojnícke studničky.

• Mgr. Juraj Kološta:
> V prípade, ak to epidemiologická situácia a v tom čase platné nariadenia dovolia, táto akcia 

bude určite zorganizovaná.

Záver:

Zasadnutie komisie skončilo o 17:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie je plánované 
na stredu 25. 11.2020 o 15:30 hod.

V Novej Bani, 20. 10. 2020

Zapísala: Dagmar Lachká Schválil: Mgr. Juraj Kološta 
predseda komisie


