Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 4. 8. 2020 o 15:30 hod. na odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania,
komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice
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 j e 8:
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Natália Kopemická,
Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
> Počet neprítomných členov je 1, z toho ospravedlnených 1: PaedDr. Tatiana Polcová,
x Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka); pozvaní k bodu č. 1: Ing. Anna Faturová,
Mgr. Katarína Konečná, Ing. arch. Filip Trajteľ, Patrik Tužinský, Gregor Káder,
JUDr. Vladislav Laika, Maroš Marko, Mgr. Ján Škvarka; ospravedlnení: Ing. Karol Tužinský,
Ján Psotka; ostatní prítomní k bodu č. 1: potenciálny investor: Zoltán Grežo, Zoltán Grežo, ml.,
Attila Vincze; Erika Jauschová, Ing. Marek Uškrt, Ing. Jozefína Kasanová, Zuzana Kasanová,
Helena Trajteľová.
> Komisia j e uznášaniaschopná.
> Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:
1. Zámer využitia objektu „bananáme“ spojený s obhliadkou objektu
2. Rôzne
3. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1
Zámer využitia objektu „bananárne“ spojený s obhliadkou objektu
• Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:
Privítal všetkých prítomných. Informoval, že obhliadka objektu sa uskutoční pred samotným
rokovaním, zo záveru ktorého má vyplynúť stanovisko komisie ohľadne podnetu na vyhlásenie
objektu za Národnú kultúrnu pamiatku /ďalej sa uvádza NKP/.
Obhliadka objektu:
• Mgr. Katarína Konečná, riaditeľka Pohronského múzea:
Informovala prítomných, že sa jedná o budovu bývalého mestského pivovaru. Prvá písomná
zmienka o tom, že v Novej Bani bol pivovar, pochádza z roku 1588. Po dlhom pátraní,
po lokalizácii mestského pivovaru, sa na základe pozemno-knižných zápisov z 19. storočia podarilo
zistiť, kde dokázateľne sídlil. Táto baroková budova je jedna z mála pamiatkových hodnôt na území
mesta a z tohto dôvodu si zaslúži záchranu a vyhlásenie za NKP.
• Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:
Vzhľadom na skutočnosť, že v meste sa v minulosti nepodarilo zachrániť mnoho historických
objektov a budova bývalého mestského pivovaru je jeden z posledných takýchto objektov, súhlasí
s názorom Mgr. Konečnej. Informovala, že dôkazom baníckej histórie mesta je čiastočne zachovaný
vodný jarok, ktorý sa nachádza za objektom budovy a v období baníctva poháňal všetky vstupy
a zariadenia, ktoré v minulosti bane potrebovali. V budove zatiaľ nebol robený pamiatkový
výskum, ale čo sa týka pamiatkových hodnôt, tých sa tu nachádza niekoľko. Pozoruhodné sú napr.
klenby, použitá hmota, kovania, okenice. V objekte sa nachádza nástenná maľba, ktorá však
pochádza z mladšieho obdobia. V jednej z miestností sa pravdepodobne nachádza zachovalá časť
technológie pivovaru. Je predpoklad, že objekt má aj suterén. Nakoľko je však málo preskúmaný,
mnohému by napomohol pamiatkový výskum, ktorý nie je podmienený zaradením objektu medzi
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NKP a vďaka ktorému by sa získali ďalšie zaujímavé informácie, dokazujúce historickú hodnotu
objektu. V závere obhliadky skonštatovala, že sa jedná unikátny objekt, ktorý si zaslúži záchranu,
preto je potrebné hľadať spôsoby záchrany a možnosti jeho ďalšieho využitia, prípadne obnovenia
tradície pivovarníctva v meste.

16:10 Odchod G. Kádera, JUDr. Lalku, M. Marka z rokovania komisie.
Rokovanie k bodu č. 1:
Po obhliadke objektu nasledovalo samotné rokovanie.
• Ing. arch. Filip Trajteľ:
r- Predstavil prezentáciu, ktorú vypracoval pred 5-mi rokmi ešte ako študent. Štúdiu predstavil
aj predchádzajúcemu primátorovi mesta Mgr. Jánovi Havranovi, ako aj súčasnému
primátorovi Mgr. MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA.
x Informoval, že objekt sa nachádza v ochrannom pásme súboru nehnuteľných kultúrnych
pamiatok a je súčasťou najstaršieho jadra mesta. V meste Nová Baňa je v súčasnosti 7 NKP.
Prezentácia zachytáva stav budovy „bananáme“ pred požiarom v roku 2014, následkom
ktorého bola zbúraná časť samotného objektu, ako aj vilka, ktorá bola k objektu pristavená.
Súčasťou prezentácie sú fotografie počas obhliadky spomínaných historických prvkov ako
nástenná maľba, klenby, kamenná zárubňa a pod. Štúdia zobrazuje možnosť, ako by objekt
mohol vyzerať po pamiatkovej obnove so zachovaním barokovo-klasicistickej podoby
s tým, že v bezprostrednej blízkosti objektu je navrhovaná novostavba, ktorá by slúžila
na ubytovanie pre turistov. Súčasťou dostavby je aj spoločenská miestnosť a zázemie. Celý
komplex by mohol byť využívaný na kultúmo-spoločenské účely /expozičné priestory +
zázemie na prízemí aj v podkroví/ s tým, že pri obnove by boli odstránené sekundárne
priečky v objekte. Súčasťou prezentácie je architektonicko-historický výskum, robený pre
školské účely. V prípade, ak by objekt bol NKP, tento výskum sa zadáva ako požiadavka
a je predpokladom obnovy, nakoľko výsledkom architektonicko-historického výskumu je
návrh obnovy, ktorý stanovuje architektovi, ako presne pri obnove postupovať. V dopravnej
analýze sa počíta s vybudovaním pešieho ťahu /od parkoviska na ul. Spojnej/.
> Navrhuje podať podnet na vyhlásenie objektu za NKP.
> V prípade, že by bol návrh úspešný, musí majiteľ postupovať v súlade s návrhom
na obnovu. Taktiež sa návrhom musí riadiť aj prípadný nájomca, resp. správca objektu
/napr. občianske združenie/.
> V prípade, že návrh nebude úspešný, je taktiež nevyhnutné zapracovať do zmluvy povinnosť
zachovania historickej hodnoty budovy.

Mgr. Juraj Kološta otvoril diskusiu k potenciálnemu vyhláseniu budovy za NKP.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
x Informovala, že komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa objektom zaoberala
na svojom zasadnutí v roku 2016. Súčasťou bola aj obhliadka a vypracovaná prezentácia
Ing. arch. Filipa Trajteľa. V záverečnom stanovisku vtedajšej komisie bola vyjadrená
podpora komisie k zaradeniu objektu medzi NKP. Svoje stanovisko nezmenila a podporuje
podanie podnetu na zaradenie objektu medzi NKP.
• Ing. Ján Letko:
ŕ Zaujímal sa, či je k projektu vypracovaná približná ekonomická štúdia týkajúca sa obnovy
objektu a prevádzkových nákladov v navrhovanom rozsahu.
> Je potrebné zvážiť účel využívania objektu a jeho celkový prínos pre mesto, pre jeho
obyvateľov a pre rozvoj turizmu.
• Ing. arch. Filip Trajteľ:
> Finančná analýza nie je vypracovaná, nakoľko to záleží od samotného rozsahu obnovy. Ale
brutto odhad predstavuje sumu 300 až 400 tis. eur.
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• Ing. Viktória Valachovičová, PhD:
> Rozpočtom by sa mala zaoberať finančná komisia.
> Na zasadnutí mestského zastupiteľstva /ďalej MsZ/ dňa 17. 6. 2020 bolo dohodnuté, že o
ďalšom osude objektu sa rozhodne na zasadnutí MsZ dňa 16. 9. 2020, dovtedy sa vytvára
priestor na prípadné ďalšie možnosti a návrhy, napr. dlhodobý nájom občianskemu
združeniu /ďalej OZ/. Mrzí ju, že mesto do dnešného dňa nezverejnilo žiadnu informáciu
o tomto zámere, či už na webe mesta, príp. v Novobanských novinách.
• Ing. arch. Filip Trajteľ:
> Po júnovom zasadnutí MsZ sa mu ozvalo mnoho nadšencov a iniciatívnych ľudí, takže
v prípade, že bude podnet podaný a objekt bude zaradený medzi NKP, je pripravený OZ
založiť a projekčné to zabezpečiť.
• Mgr. Katarína Konečná:
x Pripomenula, že cieľom dnešného stretnutia je stanovisko komisie, či podať alebo nepodať
podnet na zaradenie objektu medzi NKP. V prípade úspešnosti návrhu je možné získať
externé zdroje na financovanie obnovy z rôznych fondov a projektov formou dotačných
systémov poskytovaných SR.
• Ing. Anna Faturová:
x Doplnila, že finančné prostriedky je možné získať tiež z eurofondov a Nórskych fondov.
Nórske fondy však v súčasnosti podporujú kultúrne pamiatky významného charakteru.
• Anton Medveď:
> V prípade, že objekt by bol zaradený medzi NKP, kto môže žiadať o dotácie a čo v prípade,
keď dotácia nebude poskytnutá.
• Ing. Anna Faturová:
x O dotáciu môže žiadať vlastník objektu, zapísaný na liste vlastníctva. Poskytnutie dotácie
však nie je garantované. V prípade prenájmu objektu napr. OZ, všetky projekty vypracováva
nájomca s tým, že ich schvaľuje prenajímateľ, tzn. vlastník objektu.
• Zoltán Grežo, potenciálny investor:
> Má záujem o objekt za účelom vybudovania pivovaru. V prípade, že budova bude zaradená
medzi NKP, nemá o ňu záujem. Čo sa týka historických prvkov v budove, tieto by chcel
pri obnove objektu zachovať.
ŕ Prikláňa sa aj k možnosti vybudovania reprezentačných priestorov v podkroví. Všetko však
záleží od rozhodnutia MsZ.
• Ing. Ján Letko:
x Položil investorovi otázku, či si vie predstaviť založenie spoločného podniku s mestom
Nová Baňa.
• Zoltán Grežo:
> Záujem má len vtom prípade, ak objekt bude v jeho výhradnom vlastníctve, čo však
nevylučuje ústretovosť v spolupráci s mestom.
x V neposlednom rade je rozhodujúca aj kúpna cena, nakoľko rozpočet na obnovu objektu
odhaduje
v cca na 500 tis.
• Mgr. Ján Skvarka:
> Zaujímal sa, ak objekt bude NKP a zostane vo vlastníctve mesta, avšak nepodarí sa získať
žiadne granty, či existuje legislatívna povinnosť objekt udržiavať.
® Ing. Anna Faturová:
r Vlastník NKP je povinný starať sa o objekt tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu.
> Existuje projekt pamiatkového úradu „Prevencia údržbou“, prostredníctvom ktorého ľudia
špeciálne školení robia bezplatné obhliadky objektov, diagnostiku narušenia, dokonca robia
aj drobné úpravy na stavbách.
• Patrik Tužinský:
> Zaujíma sa o pivovarníctvo, chcel by vyrábať vlastnú značku.
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> Vzhľadom na historickú hodnotu objektu by bolo ideálne vybudovať a prevádzkovať tam
opäť pivovar, čo by bolo pre mesto prínosom. So Zoltánom Grežom majú o tom jasnú
predstavu, samozrejme so zachovaním historických prvkov.
x V prípade, žeby bol objekt NKP, bol by to veľmi zdĺhavý a náročný proces.
x V prípade záujmu je ochotný mestu poskytnúť všetky potrebné informácie.
x Časové obdobie, kedy by pivovar mohol byť spustený, odhaduje vzhľadom na náročnú
obnovu objektu na cca 3 roky.
Mgr. Peter Hudec:
x Informoval sa, ako dlho trvá schválenie NKP.
x V prípade, že by sa obnova objektu realizovala cez OZ, aký je časový predpoklad
na sprístupnenie verejnosti, keďže spustenie prevádzky pivovaru sa predpokladá
do 3 rokov.
x Navrhol Ing. arch. Filip Trajteľovi a Zoltánovi Grežovi odprezentovať svoje plány
a investičné zámery s budovou bývalého mestského pivovaru, vrátane finančnej analýzy,
na zasadnutí MsZ dňa 16. 9. 2020, na ktorom sa bude rozhodovať o ďalšom osude daného
objektu, s čím oslovení súhlasili.
Ing. Anna Faturová:
x Na základe podaného podnetu zasadne komisia, ktorá zasadá 1 x mesačne. Následne je
na Krajský pamiatkový úrad podaný návrh na vyhlásenie NKP. Zistiť, či je šanca zaradiť
budovu medzi NKP sa dá do 1 mesiaca, avšak zaradenie medzi NKP môže trvať aj
6 mesiacov.
x Konštatovala, že ak je NKP samostatná budova bez väzby na ďalšie objekty, nemusí byť jej
obnova až taká komplikovaná.
x Je na mieste zistiť, či by sa s investorom nedala uzatvoriť nájomná zmluva s predkupným
právom.
Ing. arch. Filip Trajteľ:
x OZ by odbremenilo mesto od celého procesu obnovy.
x Nie je však možné určiť časový odhad, kedy by bol objekt pripravený na sprístupnenie
verejnosti, nakoľko všetko závisí od schválených projektov a poskytnutých dotácií.
Mgr. Juraj Kološta:
> Poďakoval prítomným za účasť a prejavený záujem.

Predseda komisie dal hlasovať o podaní podnetu na vyhlásenie objektu bývalého mestského
pivovaru za NKP.

Hlasovanie č. 1:
Prítomných

8

Za

2

Proti:

1

Zdržalo sa

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Na základe výsledkov hlasovania komisia neodporúča podať podnet na vyhlásenie objektu
bývalého mestského pivovaru za NKP, avšak podporuje zachovanie historickej hodnoty objektu,
s jeho historickými prvkami.
K bodu č. 2
Rôzne
• Mgr. Juraj Kološta:
x Zaujímal ho názor členov komisie v súvislosti s myšlienkou vybudovania ferraty v Novej
Bani.
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• Anton Medveď:
> Zastáva názor, aby ferrata bola vybudovaná. Je to zaujímavý projekt, ktorý do mesta priláka
množstvo návštevníkov ako napr. na Skalke. Je presvedčený, že návratnosť investície je
zaručená.
ŕ Preferuje, aby mesto zabezpečovalo aj služby súvisiace s vybudovanou ferratou, z čoho by
plynul príjem pre mesto.
x Navrhuje, aby mesto zriadilo neziskovú organizáciu, v ktorej správe by boli všetky
vybudované turistické zaujímavosti /napr. Rozhľadňa Háj, všetky NCH a pod/.
> Navrhuje tiež inštalovať tabuľu s informáciou o dobrovoľnom príspevku pre rozvoj a údržbu
danej lokality formou sms.
• Ing. Ján Letko:
x Vybudovanie ferraty podporuje, ale upozornil, že je potrebné, aby v meste boli zabezpečené
komplexné služby, nestačí len vybudovanie turistických atrakcií.
x Konštatoval, že z jeho pohľadu nie je nutné, aby služby súvisiace s prevádzkou ferraty
zabezpečovalo výhradne mesto, nakoľko príjem pre mesto môže plynúť napr. z nájmu
budovy a pod.
• Mgr. Natália Kopernická:
ŕ Zúčastnila sa obhliadky potenciálnych ferrát a súhlasí s ich vybudovaním v Novej Bani.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
ŕ Taktiež je za to, aby ferrata v Novej Bani bola, čo by v konečnom dôsledku mohlo urýchliť
aj sprevádzkovanie budovy na Zvoničke, v ktorej by bol prevádzkovaný bufet a zároveň by
tu bola možnosť zapožičania výstroje na ferratu.
ŕ Budovu Zvoničky by mohla mať v správe spoločnosť zriadená mestom, príp. by mohla byť
daná do nájmu s konkrétnymi podmienkami prevádzky.
• Mgr. Peter Hudec:
r Dôležité je mať stanovené ciele a podmienky sprevádzkovania ferraty. Je potrebné riešiť to
komplexne /doprava, požičovňa výstroje, parkovné a ostatné služby/.
> Skonštatoval, že touto problematikou by sa mala zaoberať na svojom zasadnutí Komisia
cestovného ruchu a v neposlednom rade Finančná komisia.
• Mgr. Juraj Kološta:
r Informoval, že vie o jednom záujemcovi, ktorý by za podmienky, že mu bude budova
Zvoničky daná do dlhodobého nájmu, finančne zastreší celý projekt vybudovania ferraty.
• Igor Moško:
> Nie je proti vybudovaniu ferraty, ale vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta, kedy je
pozastavené realizovanie mnohých akcií, je potrebné zvážiť, čo je aktuálne prioritou pre
mesto. Investovať do projektov tohto charakteru je nevyhnutné vo finančne priaznivejšom
období.

Predseda komisie dal hlasovať o stanovisku komisie k vybudovaniu ferraty v Novej Bani.
Hlasovanie č. 2:
Prítomných

8

Za

7

Proti:

1

Zdržalo sa

0

V bode č. 2 boli tiež poskytnuté informácie o zrealizovaných a pripravovaných podujatiach.

• Dagmar Lachká:
> Zhodnotila už zrealizované podujatie Banícky fakľový sprievod a Anna bál.
ŕ Informovala členov o pripravovaných podujatiach:
o 12. 8. 2020 hudobné podujatie v radničnom parku „Pri pesničkách s HS RETRO“
o 25. 8. 2020 divadelné predstavenie rozprávky v kine Vatra „ O kocúrovi a pyšnej
hviezde“
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o 28. 8. 2020 videoprojekcia v amfiteátri na Tajchu „Srdcoví rebeli“
o 5. 9. 2020 bežecké podujatie „Tajchová osmička“, na ktorom počíta so zapojením členov
komisie. Zároveň požiadala I. Moška o sprístupnenie priestorov bufetu pri jazere
za účelom poskytnutia občerstvenia bežcom.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Informovala o medzinárodnom festivale cestovateľských filmov „Expedičná kamera“ ktorý
do Novej Bane zavítal po prvý krát. Festival sa uskutočnil v amfiteátri na Tajchu dňa 31.7.
2020, organizátorom festivalu v Novej Bani bolo OZ Novobanskí Patrioti v spolupráci
s mestom Nová Baňa. Návštevnosť festivalu hodnotí ako dobrú.
x V septembri sa opäť vďaka Cortizo Slovakia, a.s. uskutoční v kine Vatra festival Ekotopfílm
určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z Novej Bane a okolia.
r- Koncom októbra OZ Novobanskí Patrioti v spolupráci s mestom Nová Baňa pripravuje
v kine Vatra viacdňový filmový festival outdoorových filmov.
• Igor Moško:
> Zaujímal sa, či aj tento rok bude po Tajchovej osmičke už tradičný filmový festival Medzi
nebom a zemou, ktorého hlavným organizátorom je Peter Gajdoš a či skutočnosť, že
v Novej Bani bude v priebehu ’Z roka niekoľko filmových festivalov, negatívne neovplyvní
záujem divákov o účasť na festivaloch.
ŕ Informoval o podujatiach pripravovaných OZ Taj ch.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Filmový festival Expedičná kamera bol pôvodne plánovaný na apríl 2020, avšak z dôvodu
epidemickej situácie bol zrealizovaný v náhradnom termíne, miesto júlovej videoprojekcie
v amfiteátri. Uviedla, že ak sa ešte tento festival v Novej Bani uskutoční, určite to bude
v kine Vatra. Podľa informácií organizátora P. Gajdoša sa filmový festival Medzi nebom
a zemou uskutoční tradične po Tajchovej osmičke, t.j. tento rok 5. 9. 2020.
> O festivale outdoorových filmoch je organizátor filmového festivalu Medzi nebom a zemou
informovaný.
• Mgr. Juraj Kološta:
x Myslí si, že ak niekto má rád filmové festivaly so športovou tematikou, príde na oba.
Ďalej členovia v bode č. 2 diskutovali o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta v 1. polroku
2020, konkrétne pre kluby, ktorých dotáciu schvaľovalo MsZ:
• Mgr. Peter Hudec:
> Ako štatutárny zástupca Mestského futbalového klubu Nová Baňa informoval, že k 30. 6.
2020 predložil vyúčtovanie 1. splátky finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Nová
Baňa. Nakoľko činnosť klubu bola počas epidemických opatrení vo výraznej miere
obmedzená, klub pristupoval k čerpaniu prvej splátky zodpovedne a napriek tomu, že
dotáciu mohol použiť o.i. na materiálno-technické zabezpečenie, toto využil len čiastočne
a väčšiu časť z prvej poskytnutej splátky poukázal späť na účet poskytovateľa dotácie, čo je
v súlade s VZN Mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách.
x Vzhľadom na skutočnosť, že športová činnosť je už obnovená a možná, MFK Nová Baňa
nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie mládežníckeho futbalu finančné prostriedky v čo
najkratšom termíne, pretože túto činnosť nie je možné zabezpečiť len zo sponzorských
príspevkov.
> Keďže boli s poberateľmi druhých splátok uzatvorené dodatky k dohodám o poskytnutí
dotácie, ktoré upravovali poukázanie splátok v súvislosti s epidemickou a finančnou
situáciou, uvítal by, aby mu bola poskytnutá aspoň nevyčerpaná časť prvej splátky dotácie,
čo by výrazne napomohlo zabezpečiť nevyhnutnú činnosť mládežníckych družstiev MFK
Nová Baňa.
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• Dagmar Lachká:
ŕ Bude sa informovať o možnosti vyplatenia alikvotnej čiastky druhej splátky dotácie.
V prípade, že budú tieto poberateľom poskytované, je túto sumu nutné zahrnúť do úpravy
rozpočtu, ktorá je plánovaná na zasadnutí MsZ v septembri.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Navrhuje v rámci kompetencií primátora dodatkom k dohode o poskytnutí dotácie pre MFK
Nová Baňa vyriešiť nedočerpanú sumu plánovanú na 1. polrok, čo môže byť zrealizované aj
bez zmeny rozpočtu, keďže peniaze v rozpočte máme na to vyčlenené.
• Ing. Ján Letko:
> Na najbližšom zasadnutí komisie by rád predstavil novú koncepciu financovania klubov.
x Uvítal by, aby Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu boli pravidelne poskytované
informácie o pripravovaných projektoch týkajúcich sa predovšetkým športovísk v meste
a o ich aktuálnom štádiu /napr. kúpalisko, plaváreň, športová hala/.
• Mgr. Peter Hudec:
x Za prioritu pri budovaní športovej haly považuje jej stálu využiteľnosť, tzn. pre školskú
telesnú výchovu a činnosť športových klubov.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2
1. Na základe výsledkov hlasovania, komisia odporúča vybudovať v Novej Bani ferratu s tým,
že financovaním projektu a jeho komplexným riešením sa budú na svojom zasadnutí
zaoberať Finančná komisia a Komisia cestovného ruchu.
2. Komisia berie informácie o zrealizovaných a pripravovaných podujatiach na vedomie.
3. Komisia odporúča poskytnutie nevyčerpanej časti prvej splátky dotácie pre Mestský
futbalový klub Nová Baňa, poukázanej späť na účet poskytovateľa, a to uzatvorením
dodatku k dohode.

K bodu č. 3
Diskusia
Členovia komisie si v rámci diskusie dohodli najbližší termín zasadnutia komisie a to v stredu
23. septembra 2020 o 15:30 hod.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu
23.9. 2020 o 15:30 hod.

V Novej Bani, 4. 8. 2020

Zapísala: Dagmar Lachká

Schválil:
Mgr. Juraj Kološta
predseda komisie
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