Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 13. 6. 2018 o 16:00 hod. na odd. kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani
Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie,
ktorá privítala prítomných. Vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatovala:
Počet prítomných členov je 7:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová,
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1: Katarína Štrbová
Ďalší prítomní: Lýdia Adamcová, OVŽPaSM MsÚ Nová Baňa, Mgr. Iveta Lukáčová,
vedúca OKI MsÚ Nová Baňa, Helena Trajteľová, OKI MsÚ Nová Baňa, PhDr. Lenka
Bieliková, projektová manažérka mesta Nová Baňa, Peter Gajdoš, spoluorganizátor
podujatia Tajchová osmička, Dagmar Lachká, zapisovateľka
Komisia je uznášaniaschopná.
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy (Vianočné trhy)
Stav projektov mesta v oblasti kultúry, vzdelávania a športu v roku 2018
Príprava Európskeho týždňa mobility a Dňa bez áut
Kultúrne leto
Tajchová osmička (8. 9. 2018)
Plán činnosti komisie na 2. polrok 2018
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy (Vianočné trhy)
Predsedníčka komisie, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí komisie
pracovníkov MsÚ: Lýdiu Adamcovú (odd. VŽPaSM), Mgr. Ivetu Lukáčovú a Helenu Trajteľovú
(odd. kultúry a informácií).
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Hlavným cieľom je rozšírenie vianočných trhov do centra mesta, čím sa komisia zaoberala
od začiatku svojho pôsobenia. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť nové trhové miesto
a k tomu vypracovať nové VZN - trhový poriadok, čo bolo podporené aj MsZ. Komisia
navrhuje vytvoriť nové trhové miesto - radničný park a plocha pod Súsoším sv. Trojice.
• Lýdia Adamcová:
- V súčasnosti máme na území mesta vytvorené 3 trhové miesta ( trhovisko, CVČ – miestnosť
a areál a trhové miesto zriadené pre jarmok od ulice Bernolákova až po ulicu Andreja
Kmeťa). Ku každému trhovému miestu je vypracovaný trhový poriadok, ktorý je schválený
vo forme VZN. V prípade, že sa na trhovom mieste predávajú aj potraviny, súčasťou musí
byť aj stanovisko orgánov kontroly dozoru, ktorými sú Úrad verejného zdravotníctva
a Regionálna veterinárna a potravinová správa.
- Vytvorenie nového trhového miesta a trhového poriadku nie je problém, je však potrebné
brať do úvahy kultúrnosť predaja a tiež, aby toto bolo v súlade s verejným poriadkom
a vyhovovalo určitým normám a pod. Taktiež je potrebné myslieť na možnosť umiestnenia
predajných stánkov a skutočnosť, že pri predaji potravín musíme zabezpečiť prívod vody.
- K tomu, aby mohlo dôjsť k vypracovaniu týchto dokumentov, je potrebné bližšie
špecifikovať miesto (rozsah ulíc), ako aj termín a čas konania vianočných trhov, nakoľko
toto v nich musí byť zapracované.
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Ďalej je potrebné zvážiť, či predajné miesto bude predajcovi na vianočných trhoch
poskytnuté bez poplatku (tak ako to bolo doteraz) alebo bude spoplatnené. Je tiež potrebné
vyšpecifikovať v trhovom poriadku ponúkaný sortiment (vianočný sortiment/ širšia ponuka).
- Uviedla, že poplatky za predajné miesto na jarmoku sa líšia podľa sortimentu.
Mgr. Iveta Lukáčová:
- Vzhľadom k tomu, že vianočné trhy boli doteraz organizované v CVČ, kde vo vnútorných
priestoroch ponúkali svoj sortiment remeselníci, ktorí túto formu predaja svojich výrobkov
preferujú, zaujímala sa, aká je predstava komisie pri organizovaní vianočných trhov, či sa
tieto budú konať v jeden deň na dvoch trhových miestach. Pýtala sa na uzávierku dopravy.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Čo sa týka predaja remeselných výrobkov, ponúkaných doteraz vo vnútorných priestoroch
CVČ, v minulosti komisia navrhovala, aby v prípade organizovania vianočných trhov
v centre mesta boli vnútorní predajcovia – remeselníci umiestnení v bezprostrednej blízkosti
vonkajších trhov (napr. vestibul kina VATRA, priestory SOŠ obchodu a služieb a pod.).
Uzávierka dopravy podľa jej názoru nie je pre najbližší ročník potrebná.
Helena Trajteľová:
- Upozornila, že predajcovia často chcú mať v blízkosti predajného stolíka zaparkované auto,
aby mali k dispozícii predávaný tovar.
- Upozornila na skutočnosť, že niektorí nahlásení predajcovia nakoniec na trhy neprídu.
Ing. Tomáš Palaj:
- Predpokladá, že vnútorné trhy budú zachované v CVČ a vonkajšie trhy, súčasťou ktorých
bude aj kultúrny program, sa budú konať už na novovytvorenom trhovom mieste. Tu treba
brať ohľad na ozvučenie podujatia a nečakať, že jeden zvukár zabezpečí doobeda podujatie
v CVČ a poobede v radničnom parku. Navrhuje zvážiť rozdelenie trhov na 2 dni.
- Zavedenie prípadného poplatku treba dobre premyslieť. Aby neodradil, ale naopak pritiahol
(keď ho predajca zaplatí, tak príde).
Mgr. Iveta Lukáčová:
- Zvažuje možnosť umiestnenia stánkov na trhovisku, predovšetkým z dôvodu, že
na trhovisku je k dispozícii tribúna, ktorá by mohla byť využitá na kultúrny program.
PaedDr. Tatiana Polcová:
- Súhlasí s umiestnením predajcov vo vnútri CVČ, avšak vonkajšie trhy spôsobili nadmernú
záťaž pre podlahu. Po trhoch ju museli ošetriť. Riešením by bola úprava exteriéru CVČ.
Mgr. Renáta Jányová:
- Myslí si, že v radničnom parku a v priestoroch pod sv. Trojicou je dostatok priestoru
na niekoľko stánkov.
- Živý Betlehem z dôvodu náročnosti ozvučenia navrhuje realizovať len v radničnom parku.
Ing. Lívia Polcová:
- Navrhla objednať nejakého hosťa do kultúrneho programu, ktorý pritiahne verejnosť.
Mgr. Iveta Lukáčvá:
- Upozornila, že účinkovanie takéhoto hosťa je potrebné zvážiť, nakoľko výška honoráru je
pomerne vysoká a s výdavkami na tento účel sa v rozpočte na rok 2018 nepočítalo.
Ďalej členovia komisie diskutovali o možnom sortimente, čase predaja, umiestnení stánkov.
Členovia komisie preferujú, aby sa v kultúrnom programe predstavila miestna kultúra.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
1) Nové trhové miesto, určené na vianočné trhy, bude vytvorené nasledovne:
Miesto konania vianočných trhov:
Radničný park, Ul. Bernolákova, Námestie slobody
Termín vianočných trhov v rozmedzí:
od 1. decembra do 22. decembra – vyberie sa 1 deň /pravdepodobne piatok/
Časový rozsah konania vianočných trhov:
od 9:00 hod. do 22:00 hod.
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2)
3)
4)
5)

Predávaný sortiment:
vianočný sortiment, občerstvenie, vianočné stromčeky, hračky, zimné oblečenie,...
Lýdia Adamcová, OVŽPaSM doplní VZN o trhových miestach o navrhované trhové miesto
a vypracuje nové VZN - trhový poriadok pre vianočné trhy v centre mesta.
Lýdia Adamcová, OVŽPaSM zistí, ako sú nastavené poplatky pre predajcov v okolitých mestách
a výsledok oznámi členom komisie.
Ostatné náležitosti pripravovaného VZN budú konzultované priebežne a dohodnuté
s pracovníkmi MsÚ a členmi Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
Komisia sa bude podrobnejšie zaoberať organizáciou vianočných trhov na septembrovom
zasadnutí komisie.

K bodu č. 2:
Stav projektov mesta v oblasti kultúry, vzdelávania a športu v roku 2018
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., prizvala k tomuto bodu PhDr. Lenku Bielikovú, projektovú
manažérku mesta Nová Baňa.
• PhDr. Lenka Bieliková:
- Informovala o podaných projektoch od 1. 1. 2018 nasledovne:
Banský náučný chodník
- Projekt podaný na BBSK. Nakoľko projekt nebol úspešný, 1. etapa sa bude realizovať
z vlastných zdrojov, to je v sume cca 18 tis. eur, čo bolo schválené aj MsZ.
- Od 18. 6. 2018 budú prebiehať rôzne pracovné stretnutia, kde bude dohodnutý presný
postup realizácie a jednotlivých fáz.
Medzinárodná prezentácia detského speváckeho zboru VOCE EUFONICO
v chorvátskom partnerskom meste NIN
- Projekt bol podaný na Fond podpory umenia (FPU) – neúspešne.
- Nakoľko bolo nevyhnuté organizačne zabezpečovať cestu detského zboru do Chorvátska,
nebolo možné čakať na konečné vyjadrenie FPU. Už od januára 2018 prebiehali rôzne
pracovné stretnutia, rokovania a opatrenia ohľadne tohto pobytu. Pobyt speváckeho zboru
VOCE EUFONICO a náklady spojené s pobytom boli v plnej výške hradené z vlastných
zdrojov s tým, že ak by bol projekt schválený, bol by využitý na druhý pobyt zboru
pri inej príležitosti.
- V skratke informovala o pozitívnych odozvách z pobytu zboru, kde deti načerpali nové
skúsenosti z pobytu v zahraničí, ako aj nové kultúrne zážitky.
Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu
- Projekt podaný cez FPU – schválený.
- Dotácia vo výške 3.500 eur s dofinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 500 eur.
- Čaká sa na podpis zmluvy.
- Realizácia projektu je do 30. 6. 2019.
- Knižnica sa opäť obohatí nákupom nových knižných titulov.
Ochrana knižničného fondu mestskej knižnice v Novej Bani
- Projekt podaný cez FPU – neúspešný.
Modernizácia knižnično-informačných služieb v mestskej knižnici v Novej Bani
- Projekt podaný cez FPU – neúspešný.
Detské ihrisko pre MŠ, elokovaná trieda Štúrova ul.
- Projekt podaný cez Úrad vlády SR – schválený.
- Dotácia vo výške 9 tis. eur, v súčasnosti sa čaká na podpis zmluvy. Realizácia bola
pôvodne zahrnutá v rozpočte mesta v plnej výške.
- Konkrétne podmienky realizácie budú zahrnuté v zmluve.
- Na realizáciu projektu bude čoskoro vyhlásené verejné obstarávanie.
Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa, elokovaná trieda Kolibská ul.
- Projekt podaný cez SPP nadáciu – schválený.
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- Realizácia bude vo forme terasy s altánkom s paletovým sedením. Od SPP sme na tento
projekt dostali 1 tis. eur s tým, že odhad spolufinancovania je vo výške 1.400 eur.
- Do budúcnosti sa počíta s ďalším zveľaďovaním areálu.
Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice pre DHZ mesta Nová Baňa
- Projekt podaný cez MV SR – Hasičský a záchranný zbor.
- Zatiaľ je v posudzovaní.
- Informovala o podaných projektoch v roku 2017 na rok 2018 nasledovne:
15. ročník Týždeň športu pre všetkých
- Projekt podaný na BBSK – úspešný.
- Zmluva je v riešení.
- Projekt bol podporený sumou 800 eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov
vo výške 10%.
Novovytvorené pracovné miesta v ZŠ
- Úspešná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
- Jedná sa o vytvorenie 6 pracovných miest v ZŠ (asistent učiteľa, špeciálny psychológ
a školský psychológ).
- Je v štádiu pred podpisom zmluvy a realizácia by mohla byť od septembra 2018.
- Projekt je vo výške 200 tis. eur a je na obdobie 3 rokov.
- Po uplynutí tohto obdobia sa odporúča novovytvorené miesta ponechať.
Obstaranie záhradného kompostéra v meste Nová Baňa
- Projekt podaný cez MŽP SR formou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
- Projekt je schválený, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, ktoré bude zaslané MŽP
SR na posúdenie.
- V prípade úspešného posúdenia nenávratný finančný príspevok získame.
- Kompostér bude určený pre rodinné domy, v ktorých majú občania nahlásení trvalý pobyt
v meste Nová Baňa
Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko Nová Baňa
- Projekt podaný cez Slovenský futbalový zväz – úspešný.
- Bol už zrealizovaný. Od SFZ bola poskytnutá dotácia vo výške 10 tisíc eur,
spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 3.504,12 eur.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2:.
Komisia berie na vedomie informácie o podaných a realizovaných projektoch.
K bodu č. 3:
Príprava Európskeho týždňa mobility a Dňa bez áut
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., prizvala k bodu č. 3 PhDr. Lenku Bielikovú, projektovú
manažérku mesta Nová Baňa.
• PhDr. Lenka Bieliková:
- V termíne od 19. 6. 2018 budú distribuované pozvánky a informácie o organizovaní tejto
kampane. Európsky týždeň mobility sa uskutoční v termíne od 16. do 22. 9. 2018. Zatiaľ nie
sú známe informácie, či budú rovnaké opatrenia ako v minulom roku, taktiež nie je známa
téma kampane.
- V predchádzajúcom roku bolo podmienkou zapojenia splnenie troch kritérií:
1. Organizovanie týždňa rôznych aktivít s ohľadom na ústrednú ročnú tému
2. Realizácia aspoň jedného nového trvalého opatrenia
3. Organizovanie Dňa bez áut
- Za predpokladu, že budú opatrenia v podobnom rozsahu, vieme sa už teraz pripraviť
na realizáciu ich splnenia.
Kritérium č.1: Organizovanie týždňa rôznych aktivít s ohľadom na ústrednú ročnú tému
ponechať v takom rozsahu ako minulý rok - súťaž pre žiakov ZŠ a MŠ v ekologickom
príchode do školy v piatok 21. septembra 2018.
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Kritérium č. 2:
Realizácia aspoň jedného nového trvalého opatrenia.
V minulom roku boli akceptované aj trvalé opatrenia zrealizované v priebehu roka, tzn.
pred tým, ako bol vyhlásený Európsky týždeň mobility. Ak tomu bude tak aj tento rok, je
možnosť zahrnúť do trvalých opatrení osadenie cyklostojanov v areáli ZŠ Jána Zemana.
V prípade, že to nebude možné, navrhuje umiestniť detský cyklostojan v areáli MŠ
Nábrežná, čo bolo odkonzultované aj s riaditeľkou MŠ.
Kritérium č. 3:
Organizovanie Dňa bez áut.
Vzhľadom k tomu, že uzatvorenie ulíc nie je podmienkou zapojenia sa do súťaže, navrhuje,
aby v rámci organizovania Dňa bez áut bolo aj tento rok zabezpečené bezplatné cestovanie
SAD a to v piatok 21. septembra 2018 s tým, že do tohto bude zahrnutá aj linka Nová Baňa,
žel. stanica – Kostivrch a späť.
O tejto možnosti bude prebiehať komunikácia medzi MsÚ Nová Baňa - SAD, a. s. Zvolen,
pobočka Žarnovica - BBSK.
Záverečné stanovisko k bodu č.3:
1) Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu berie na vedomie poskytnuté informácie
a podporuje zapojenie mesta Nová Baňa do ETM.
2) Ďalšie úlohy vyplývajúce z organizovania ETM 2018 budú dohodnuté na septembrom zasadnutí
komisie.
K bodu č. 4:
Kultúrne leto
• Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií:
- V krátkosti podala informácie o podujatiach organizovaných v rámci Kultúrneho leta.
Zároveň každý člen komisie dostal letáčik s presným rozpisom jednotlivých podujatí.
- Propagácia Kultúrneho leta 2018 bude zabezpečená v Novobanských novinách, na webovej
stránke mesta, v mestskom rozhlase, ako aj umiestnením banera na Nám. sv. Alžbety.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Navrhuje na budúci rok do plagátu zahrnúť aj filmový festival Medzi nebom a zemou.
Záverečné stanovisko k bodu č.4:
Komisia berie na vedomie pripravované podujatia v rámci Kultúrneho leta 2018.
K bodu č. 5:
Tajchová osmička (8. 9. 2018)
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., prizvala k bodu č. 5 Petra Gajdoša, spoluorganizátora podujatia.
• Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií:
- Organizátormi 7. ročníka Tajchovej osmičky je Mesto Nová Baňa, OZ Lyžiari mesta
a nadšenci pre beh.
- Informovala o pracovnom stretnutí s Petrom Gajdošom, na ktorom boli dohodnuté určité
zmeny v organizácii tohto ročníka, či už na tratiach, v kategóriách, v časovom
harmonograme a pod.
- Novinkou v tomto ročníku je polmaratón (dĺžka trate 21, 33 km).
- Na návrh komisie zavádzame štartovný poplatok, ktorý bude vyberaný len od účastníkov
registrovaných v deň podujatia, t.j. 8. 9. 2018, aj to len od registrujúcich sa na beh na trati
5,52 km, 8 km a 21, 33 km.
- Pre všetkých štartujúcich budú zabezpečené jednorazové, nevratné čipy.
- Štartovné čísla budú farebne odlíšené (detské kategórie, mládež a beh 5,52 km – modré
čísla, kategórie na trati 8 km – červené čísla, kategórie na trati 21,33 km – žlté čísla), je to
z dôvodu jednoduchého rozlíšenia bežca a jeho zaradenia do kategórie.
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• Peter Gajdoš:
- Podal podrobnejšie informácie o novej trati, informoval o trase, zabezpečení jednotlivých
stanovíšť na celom úseku (prostredníctvom DHZ mesta Nová Baňa).
- Mapa, ako aj podrobné informácie o tratiach, sú už k dispozícii na stránke:
www.tajchovaosmicka.sk (administrátor: Jozef Búry)
- Zároveň informoval, že k organizácii podujatia získal už niekoľkých sponzorov.
Záverečné stanovisko k bodu č. 5:
Členovia komisie berú informácie o pripravovanom podujatí na vedomie s tým, že opäť radi
pomôžu pri organizácii a na septembrovom zasadnutí si dohodnú konkrétne rozdelenie úloh.
17:40 hod. odchod Ing. Tomáša Palaja zo zasadnutia komisie.
K bodu č. 6:
Plán činnosti komisie na 2. polrok 2018
• 4. september 2018 o 15:30 hod. /utorok/
• 10. október 2018 o 15:30 hod. /streda/
• 6. november 2018 o 15:30 hod. /utorok/
Záverečné stanovisko k bodu č. 6:
Prítomní členovia súhlasia s plánom činnosti komisie na 2. polrok 2018 v danom rozsahu.
K bodu č. 7:
Diskusia
• PaedDr. Tatiana Polcová:
- Informovala o podujatí Detský folklórny festival „POD INOVCOM“, ktorého sa zúčastnil aj
DFS Novobanček.
• Mgr. Juraj Kološta:
- Zhrnul celkový priebeh 7. ročníka Ľahkoatletického mítingu.
- Prítomných informoval o probléme na trati 250 m, kde došlo omylom k zlému vyhláseniu
výsledku. Na základe upozornenia bolo umiestnenie dodatočne opravené a žiak ocenený.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Navrhuje, aby vzhľadom na vysoké teploty bol štart disciplín - beh na 250 m a 500 m
presunutý hneď na ráno.
- Opraviť tabuľky – neuvádzať čas štartu disciplíny a pri skokoch pridať stĺpce na výsledky.
- Zabezpečiť, aby rozpis jednotlivých disciplín bol k dispozícii všetkým vedúcim disciplín.
Záverečné stanovisko k bodu č. 7:
Členovia komisie berú na vedomie podané informácie a súhlasia s presunom štartu disciplín: beh
na 250 m a 500 m na ráno, čo je nutné zapracovať do časového harmonogramu mítingu v r. 2019.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18:05 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok
4. 9. 2018 o 15:30 hod.

V Novej Bani, 13. 6. 2018

Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: ...............................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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