Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 13. 2. 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 všetkých prítomných. Vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí, pričom
konštatovala, že:
 Počet prítomných členov je 7:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália
Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová
 Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1: Ing. Tomáš Palaj
 Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Miriam Éderová, štatutárna zástupkyňa OZ
Cantus Monte Regis, František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
 Komisia je uznášaniaschopná.
 Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie – OZ Cantus Monte Regis
Projekty v rozpočte mesta v roku 2018 navrhnuté komisiou
Rôzne
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie – OZ Cantus Monte Regis
● Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Informovala, že v čase tvorby rozpočtu mesta na rok 2018 nebol spevácky zbor Cantus
Monte Regis ešte občianskym združením (OZ). Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky
pre Cantus Monte Regis určené na úhradu nákladov spojených s účasťou zboru
na medzinárodnom festivale speváckych zborov v Budapešti (ubytovanie: 6.000 eur,
preprava 700 eur), ako aj na úhradu prepravných nákladov na rôzne festivaly, súťaže
a benefičné koncerty v rámci SR (200 eur) zahrnuté do rozpočtu mesta na rok 2018
v podprograme Kultúrne služby. Rozpočet bol schválený MsZ dňa 13. 12. 2017. Výška
finančných prostriedkov uvedená v žiadosti o pridelenie finančnej dotácie z rozpočtu mesta
na daný účel je rovnaká ako suma už schválená v rozpočte. Tieto finančné prostriedky by
boli len presunuté v podprograme Kultúrne služby medzi položkami, konkrétne z položiek
Prepravné a Cestovné náhrady iným než vlastným na položku Transfer OZ. Predsedníčka
komisie odovzdala slovo štatutárnej zástupkyni združenia – Miriam Éderovej.
● Miriam Éderová, štatutárna zástupkyňa OZ Cantus Monte Regis
- Informovala prítomných o účasti OZ na medzinárodnom festivale v Budapešti, ako aj
o ďalších plánovaných aktivitách. Uviedla, že spevácky zbor má 43 členov a pri výške
finančných prostriedkov, o ktorú OZ žiada, sa počítalo s najlacnejšími alternatívami
(vzdialenosť miesta podujatia od Novej Bane, ubytovanie a pod.). Svojou účasťou
na festivaloch, súťažiach a koncertoch OZ Cantus Monte Regis reprezentuje mesto Nová
Baňa a zároveň sa bude aj naďalej aktívne zapájať do podujatí organizovaných mestom
Nová Baňa.
 Natália Kopernická
- Tento rok sme delili na dotácie v oblasti kultúry sumu 7.500 eur, treba aj do budúceho roku
počítať s navýšením celkovej sumy vzhľadom na dotáciu pre OZ Cantus Monte Regis?
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 Miriam Éderová
- OZ zabezpečuje príjmy aj cez členský poplatok a sponzoring. Jedná sa o výnimočnú akciu,
pričom ale každoročne sa takýto festival zborov koná aj vo vzdialenejších mestách.
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Poďakovala za poskytnuté informácie o OZ a plánovaných podujatiach.
- Na základe poskytnutých informácií dala hlasovať o pridelení dotácie pre OZ Cantus Monte
Regis pre oblasť kultúra (podľa tabuľky č.1) a potrebnom presune medzi položkami v rámci
podprogramu Kultúrne služby: 900 eur z položky Prepravné a 6.000 eur z položky Cestovné
náhrady iným než vlastným na položku Transfer OZ.
Tabuľka č. 1: Žiadosť OZ Cantus Monte Regis o pridelenie dotácie
P.č.

1.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

OZ Cantus Monte Regis

6 900 €

Pridelená
suma

Účel

6 900 €

Náklady spojené s účasťou na 4. medzinárodnom festivale zborov a orchestrov
v Budapešti v dňoch 27. 6. – 1. 7. 2018
(prepravné, ubytovanie a výdavky s tým
spojené), ďalej prepravné v rámci SR

Hlasovanie č. 1:
Prítomných

7

Za

7

Proti

0

Zdržalo sa

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
● Komisia odporúča prideliť dotáciu z rozpočtu mesta v kapitole kultúra vo výške 6.900 eur
pre OZ Cantus Monte Regis a to presunutím 6.900 eur v rámci podprogramu 10.3. Kultúrne
služby z položiek Prepravné a Cestovné náhrady iným než vlastným na položku Transfer OZ.
● Zapisovateľka komisie pripraví návrh na uznesenie na najbližšie zasadnutie MsZ.

K bodu č. 2:
Projekty v rozpočte mesta v roku 2018 navrhnuté komisiou
1. Výstavba fontány v radničnom parku
- Do rozpočtu sa dostala podľa návrhu komisie suma 23.000 eur. Táto suma by mala pokryť
PD a realizáciu samotnej fontány. Avšak po komunikácii s riaditeľkou Pohronského múzea,
Mgr. Katarínou Konečnou, predsedníčka komisie navrhuje zrealizovať súťaž návrhov
pod jedným na celý priestor Radničného parku. Výdavky spojené s ďalšími úpravami by
mohli byť zahrnuté do rozpočtu mesta v roku 2019.
 Mgr. Renáta Jányová – navrhuje odstrániť tuje z Radničného parku a vysadiť trávu/kvety.
 Členovia sa zhodli, že to bude vhodnejšie zrealizovať až pri komplexnej úprave parku.
2. Rekonštrukcia schodov Štangelír – projektová dokumentácia
 Ing. V. Valachovičová, PhD.
- Do rozpočtu sa dostala suma 3.300 eur. Z MsÚ zatiaľ nepredložili na rokovanie komisie
požadované alternatívy na výber.
K projektom, ktoré sú zapojené do rozpočtu mesta cez Technické služby mesta Nová Baňa, bol
prizvaný riaditeľ TS František Bakoš.
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3. Vysadenie zelene v zatrávnených plochách pod Súsoším sv. Trojice – na tento projekt boli
v rozpočte TS mesta Nová Baňa vyčlenené prostriedky vo výške 2 400 eur.
● František Bakoš, riaditeľ TS
- Nakoľko palisády pod Súsoším sv. Trojice sú vybetónované a zaizolované plochy, je tu
možná výsadba len takých rastlín, ktoré nemajú hlboký koreňový systém a nie je potrebná
ich výdatná zálievka.
- V najbližšom čase budú vypracované tri návrhy, ktoré budú poskytnuté k nahliadnutiu
Komisii kultúry, vzdelávania mládeže a športu na výber najvhodnejšieho.
4. Doplnenie exteriérových street-workoutových zariadení a údržba existujúcich športovísk
v komunitnom parku na Nám. sv. Alžbety
- Na zabezpečenie nových, certifikovaných zariadení je v rozpočte TS mesta Nová Baňa
vyčlenených 1.500 eur, čo zahŕňa aj náklady na zabezpečenie všetkých potrebných
dokumentácii a úhradu prác spojených s osadením športovísk v komunitnom parku.
- Na údržbu existujúcich športovísk v komunitnom parku je vyčlenených 500 eur. Tieto
prostriedky sú taktiež zahrnuté v rozpočte TS mesta Nová Baňa.
● František Bakoš
- Upozornil, že zariadenia musia byť certifikované a podliehajú pravidelnej ročnej kontrole
revíznym technikom, ktorá prebieha v súlade s povinnou dokumentáciu ku konkrétnemu
zariadeniu.
- Pri výbere zariadenia je potrebné brať do úvahy všetky parametre, tzn. cena, minimálna
rozloha potrebná na umiestnenie, materiál použitý na dopadovú plochu, technické
podmienky na ukotvenie zariadenia, minimálna vzdialenosť medzi umiestnenými
zariadeniami a pod.
 Členom komisie bola zaslaná ponuka na exteriérové certifikované športové zariadenia, z ktorých
vybrali dva:
1) F06 Veslovací trenažér
2) F05 Eliptický trenažér
 TS mesta Nová Baňa urobia cenový prieskum na zabezpečenie konkrétnych zariadení.
5. Ďalšie podporené projekty v rámci rozpočtu na rok 2018
● Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Informovala, že v rámci rozpočtu na rok 2018 boli 13.12.2017 z oblasti kultúry
a vzdelávania odsúhlasené aj tieto projekty:
o Výmena okien v KD Štále – 15.000 eur
o Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička – 8.000 eur zahrňuje prekryté sedenie,
horolezeckú stenu, ľanovú dráhu a detskú hraciu zostavu. Presnejšou špecifikáciou sa
budú členovia komisie zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.
o Detské ihrisko MŠ, ET Štúrova – 19.000 eur: výdavky boli zaradené do rozpočtu po tom,
ako v lete 2017 nebol projekt úspešný vo výzve EÚ. Nakoľko je v súčasnosti otvorená
nová výzva, je šanca, žeby bol projekt schválený a financovaný z externých zdrojov.
● Katarína Štrbová
- V tom prípade by bolo možné vyčlenené finančné prostriedky previesť na opravu kúrenia.
 Mgr. Juraj Kološta
- Spýtal sa na možnosť rekonštrukcie budovy na Zvoničke, čo by zatraktívnilo tento
rekreačný areál, pričom NCH Zvonička začína byť vyhľadávaným turistickým miestom.
V areáli býva v lete aj Annabál.
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Pre rok 2018 bol schválený vyrovnaný rozpočet (príjmy = výdavky) a teda ďalšie projekty
bude možné doplniť až po schválení záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2017
a zistení, koľko bol prebytok.
 Obnovu budovy podporujú aj ďalší členovia komisie.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia:
 Odporúča riaditeľovi TS objednať do komunitného parku na Nám. sv. Alžbety tieto zariadenia –
veslovací trenažér a eliptický trenažér.
 Ostatnými projektmi sa bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí, keď OVŽPSM MsÚ
poskytne podklady k schodom Štangelír, Technické služby k výsadbe v priestore pod
sv. Trojicou. Komisia tiež bližšie určí svoju predstavu ohľadne rekreačného areálu Zvonička.
K bodu č. 3: Rôzne
● Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Informovala o voľbe riaditeľky CVČ. Riaditeľkou sa stala PaedDr. Tatiana Polcová.
- Dotácie v oblasti kultúry a športu boli MsZ schválené na mimoriadnom zasadnutí 1.2.2018.
- Mesto Nová Baňa vydalo knihu autora Petra Kopernického „ Atmosférický stroj Isaaca
Pottera“. Pri tejto príležitosti bola dňa 31. 1. 2018 uskutočnená beseda s autorom, spojená
s krstom uvedenej knihy.
- Poskytla prítomným fotografie novej strešnej krytiny v KD Bukovina.
● Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií
- 43. ročník podujatia Melekova divadelná Nová Baňa, ktorého hlavným organizátorom je
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, v spolupráci s mestom Nová Baňa, sa
uskutoční v 14. týždni, t.j. od 2. 4. 2018.
- Folková Nová Baňa – podujatie pri príležitosti 30. výročia vzniku podujatia Folková Nová
Baňa je plánované uskutočniť v mesiaci marec 2018.
- Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 – priebežne sú zverejňované
na webovej stránke mesta Nová Baňa, následne budú finančné prostriedky postupne
poskytované žiadateľom v zmysle uzatvorených dohôd.
K bodu č. 4: Diskusia
● Katarína Štrbová
- Spýtala sa na podané návrhy na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Nová Baňa.
● Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií
- Informovala prítomných členov komisie o počte podaných návrhov a o ďalšom postupe
príprav tohto podujatia.
● PaedDr. Tatiana Polcová
- Podala informácie o 48. ročníku Zimného prechodu Pohronským Inovcom, ktoré sa
uskutočnilo 10. 2. 2018. Napriek chrípkovému a fašiangovému obdobiu hodnotí účasť
na prechode ako veľmi dobrú. Taktiež boli pozitívne ohlasy na zvolenú trasu prechodu.
V roku 2020 nás čaká 50. ročník, kedy bude treba počítať s väčšími výdavkami z rozpočtu.
 Mgr. Renáta Jányová
- Spýtala sa na výdavky v sume 2.200 eur v rozpočte mesta v roku 2018 určené na opravu
NCH Vojšín. Kto bude tieto úpravy realizovať?
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Skúsi zistiť na zasadnutí dozornej rade Mestských lesov, či budú MsL do úprav zapojené.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:50 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu
14. 3. 2018 o 16:00 hod.
V Novej Bani, 13. 2. 2018
Zapísala: Dagmar Lachká

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