
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta 
Nová Baňa dňa 7. 12. 2016 o 16:00 hod. v Centre voľného času 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 5: 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, 
PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov: 3 - Katarína Štrbová, Ing. Tomáš Palaj, 
Mgr. Natália Kopernická (s neskorším príchodom na zasadnutie okolo 18.00 hod.) 

� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Radovan Mádel, zástupca 
Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani 

� Komisia je uznášaniaschopná 
� Predsedníčka navrhla do programu pridať ako bod č.1: Situácia Gymnázia Františka 

Švantnera. Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 
 

Program: 
1. Situácia Gymnázia Františka Švantnera 
2. Pripravované podujatia – benefičný koncert a vianočné trhy 
3. Ocenenie osobností kultúry a športu mesta Nová Baňa za rok 2016 
4. Zhodnotenie tohtoročných akcií komisie a plán na rok 2017 
5. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2017 v kapitolách ŠPORT a KULTÚRA 
6. Doručené žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2017 – 

základný prehľad 
7. Harmonogram zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v prvom 

polroku 2017 
8. Diskusia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1: 
Situácia Gymnázia Františka Švantnera: 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala Mgr. Radovana Mádela, zástupcu GFŠ v Novej 
Bani na zasadnutí komisie a odovzdala mu slovo. 
Mgr. Radovan Mádel: 
Informoval prítomných členov komisie, že na zasadnutí zastupiteľstva BBSK bolo schválené 
VZN č. 32/2016 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných 
zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 
2017/2018, na základe ktorého GFŠ v Novej Bani pre budúci šk. rok 2017/2018 nedostalo 
triedu štvorročného štúdia. GFŠ zaslalo žiadosť VÚC s podpornými stanoviskami rôznych 
subjektov (napr. Rada školy pri GFŠ), aby sa BBSK obrátil na Ministerstvo školstva SR 
so žiadosťou o udelenie výnimky, na základe ktorej by trieda 4-ročného gymnázia bola 
otvorená. Avšak VÚC na žiadosť nereagovalo. 
Návrh na VZN č.32/2016 bol predložený k pripomienkovaniu v septembri. V tomto návrhu 
ešte trieda v GFŠ figurovala, avšak niekoľko dní pred zastupiteľstvom bola urobená zmena 
v rozsahu, že počet tried GFŠ bol zmenený z 1 triedy na 0 tried. Tento návrh dostali poslanci 
len elektronicky. Z dôvodu zmeny návrhu VZN na poslednú chvíľu došlo nedorozumením 
k schváleniu VZN v časti o novobanskom GFŠ bez pripomienok. GFŠ poslalo žiadosť 



za školu, taktiež túto situáciu riešili poslanci za VÚC, ktorí to priamo konzultovali 
s predsedom BBSK, touto situáciou sa zaoberal aj primátor mesta priamo s predsedom BBSK 
a zároveň sa hľadajú všetky možnosti (aj priamou návštevou na MŠ SR), ktoré by umožnili 
zmenu prijatého VZN tak, aby bolo otvorenie triedy v nasledujúcom školskom roku pre GFŠ 
schválené. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Podľa jej názoru by bol riešením iný zriaďovateľ gymnázia v Novej Bani (súkromné, 
resp. cirkevné gymnázium), keďže zo strany VÚC je zjavne snaha GFŠ zrušiť. 

- Informovala sa, či bude otvorená trieda prima. 
• Mgr. Renáta Jányová: 

- Pýtala sa na spoluprácu s okolitými ZŠ. 
• Mgr. Radovan Mádel informoval: 

- Škola naďalej robí nábor žiakov na nasledujúci školský rok, prognóza je dobrá, 
záujem žiakov o štúdium na GFŠ stále je. 

- Otvorenie primy je schválené Okresným úradom. Otvorenie primy však súčasnú 
komplikovanú situáciu školy nerieši. 

- Nábor žiakov prebieha aj oslovovaním žiakov priamo v školách v meste a okolí. 
- Informoval o snahe pomôcť aj zo strany PaedDr. Jána Juhása, bývalého riaditeľa GFŠ. 

• Mgr. Juraj Kološta: 
- Pokúsi sa pomôcť z pozície okresného predsedu strany SNS. 

 
Záverečné stanovisko: 
Členovia vyjadrili jednoznačne názor, aby bolo vyvinuté maximálne úsilie o zachovanie 
triedy v nasledujúcom školskom roku a prisľúbili, že sa budú zaoberať všetkými možnosťami, 
aby trieda 4-ročného štúdia v šk. roku bola otvorená. 
 
K bodu č. 2 
Pripravované podujatia: 
Benefičný koncert  
• Ing. Viktória Valachovičová PhD.: 

- Uviedla výšku poskytnutých finančných príspevkoch od sponzorov ku dňu zasadnutia 
komisie, čo je len informatívne, nakoľko zatiaľ nie je k dispozícii elektronický výpis 
z účtu Rodičovského združenia (ďalej RZ) pri ZUŠ. 

• Členovia informovali o oslovených sponzoroch, taktiež o tom, kto z nich prisľúbil prispieť 
na benefičný koncert. 

• V hľadisku navrhujú rezervovať 6 radov, z toho 3 rady pre hostí a 3 rady pre účinkujúcich. 
( v rade č. XI. Rezerve pre obdarované rodiny spolu 4 miesta a dve miesta pre PM). 

• Ing. Livía Polcová sa informovala, kto pripravuje darovacie zmluvy, nakoľko niektorí 
darcovia prejavili o ne záujem. 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Darovacie zmluvy pripravuje Ing. Ivana Jarešová, predsedníčka RZ pri ZUŠ. 

 
Vianočné trhy 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Oboznámila prítomných členov so žiadosťami o povolenie na predaj na vianočných 
trhoch, konkrétne na predaj vo vonkajších priestoroch, doručených na MsÚ v Novej 
Bani v termíne do 7. 12. 2016 v počte 11 žiadostí. 

- Navrhuje, aby bol vydaný súhlas všetkým jedenástim žiadateľom, nakoľko aj minulý 
rok sa stalo, že neprišli všetci, ktorí mali podané žiadosti. 



- Niektorí predajcovia môžu byť umiestnený aj pred oplotením CVČ, v širšej časti 
chodníka. 

- Občerstvenie účinkujúcim zabezpečí Mesto Nová Baňa, COOP Jednota Žarnovica, 
Penzión TAJCH, rodina Palajová, rodina Oklapeková 

• PaedDr. Tatiana Polcová navrhuje: 
- Zabezpečiť rovnako ako vlani dostatočné osvetlenie vonkajších priestorov. 
- Predný vchod do budovy CVČ vyhradiť len pre účinkujúcich z dôvodu, aby sa 

predišlo svojvoľnému prechádzaniu priestormi CVČ. 
- Poskytnúť miestnosť pre členov účinkujúcich v živom betleheme. 
- Umiestniť stánky podľa predávaného sortimentu – oblečenie a pod. pred hlavný vchod 

z ul. Bernolákova. 
• Mgr. Renáta Jányová: 

- Zaujímala sa o miesto konania trhov v roku 2017 
• Ing. Valachovičová, PhD.: 

- V januári komisia vyhodnotí tento ročník trhov a bude sa zaoberať plánovaním 
ďalšieho ročníka 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
Benefičný koncert: 

- Prispievatelia, ktorí zaslali finančné prostriedky na účet RZ pri ZUŠ, budú v deň 
konania koncertu uverejnení na tabuli vo vestibule kina VATRA. 

- Taktiež budú na nástenkách uverejnené informácie o obdarovaných rodinách. 
- Podklady zašle Ing. V. Valachovičová, PhD., na OKI;. tlač zabezpečí D. Lachká. 
- Zbieranie dobrovoľného vstupného a rozdávanie medovníkov, ktoré sponzorsky 

poskytla SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, bude zabezpečené členkami tanečného 
súboru z CVČ tak, aby boli pri vstupe do kinosály už o 16:40 hod.: 
Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová 

- Usádzanie hostí a spočítanie vyzbieraných finančných prostriedkov na dobrovoľnom 
vstupnom: 
Zodp.: Ing. Lívia Polcová, Mgr. Renáta Jányová 

- Označenie šatní pre účinkujúcich, rozmiestnenie scénosledov na viditeľné miesta 
pre účinkujúcich a ich usmerňovanie k vystúpeniu tak, aby bol dodržaný časový 
harmonogram, ovládanie svetiel a vzduchotechniky v kinosále: 
Zodp.: H. Trajteľová, D. Lachká, OKI 

- Dohľad nad moderátormi Nemčekovcami, predstavenie rodín - Ing. Valachovičová 
Vianočné trhy: 

- Zabezpečiť prostredníctvom MsP voľné parkovisko pred Elektro Svetík. 
  Zodp.: Dagmar Lachká, OKI 
- Rozmiestnenie predajných stánkov bude definitívne určené v deň konania trhov, 

stánky s vecnými predmetmi budú pred vchodom z ul. Bernolákova, pani s kukuricou 
a údeniny tam, kde vlani, občerstvenie pred budovou býv. družiny: 
Zodp. členovia komisie 

- Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho programu: 
Zodp. Ing. Tomáš Palaj 

- Predajcov upozorniť, aby autá nechali mimo objektu CVČ: 
Zodp.: H. Trajteľová, Ing. Valachovičová, PhD. 

- Občerstvenie účinkujúcim (chlebíky, sladkosti, štrúdle, teplé nápoje) budú ponúkať 
Mgr. Renáta Jányová, Ing. Lívia Polcová, Mgr. Juraj Kološta 

- Vianočný stromček a príprava betlehemu a „Ježiška“ do betlehemu: 
Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Juraj Kološta 



- Moderovanie: 
Zodp.: Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

- Jasličky, balíky sena, kadidlo: 
Zodp.: Ing. Tomáš Palaj 

 
K bodu č. 3 
Ocenenie osobností kultúry a športu mesta Nová Baňa za rok 2016 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. uviedla tri možnosti ocenenia a to:  

1. Verejne v kine VATRA spolu s programom, v ktorom by účinkovali ocenení 
2. Recepcia napr. na SOŠ obchodu a služieb 
3. Ocenenie primátorom mesta v menšom rozsahu na MsÚ (v obradnej sieni). 
- Sama sa prikláňa k oceneniu v kine Vatra určenému pre širokú verejnosť. Zaujímala 

sa, aký názor majú ďalší členovia komisie. 
• Mgr. Kološta: 

- Navrhuje organizovať Vyhlásenie športovcov každé 4 roky, čo by viedlo k zvýšeniu 
záujmu o dané podujatie. 

Mgr. Lívia Polcová: 
- Navrhuje zorganizovať akciu v spolupráci so športovými klubmi a známym 

športovcom napr. v mesiaci jún, ktorá by motivovala deti k športu. 
• PaeDdr. Tatiana Polcová: 

- Tiež navrhuje zorganizovať športový deň, kde by sa stretli športové kluby pôsobiace 
v meste. 

• Mgr. Renáta Jányová: 
- Upozornila, že športové kluby sa zapájajú do Týždňa športu pre všetkých 

organizovaním rôznych aktivít a v prípade spoločného dňa by bolo nutné Týždeň 
športu pre všetkých zrušiť. 

• D. Lachká: 
- Navrhuje prípadnú športovú aktivitu pre športové kluby zorganizovať v rámci 

Európskeho týždňa mobility. 
• Mgr. Juraj Kološta 

- Navrhuje oceniť osobnosti za rok 2016 primátorom mesta. 
 
Predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dala hlasovať o organizovaní 
podujatia Ocenenie osobnosti kultúry a športu mesta Nová Baňa za rok 2016 v kine VATRA. 
 
Hlasovanie č. 1 
Prítomných: 5 Za: 1 Proti 4 Zdržalo sa: 0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.3 
Členovia komisie nesúhlasia s tým, aby bolo podujatie Ocenenie osobností kultúry a športu 
mesta Nová Baňa za rok 2016 organizované v kine VATRA. 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa bude na svojom zasadnutí v januári 2017 
zaoberať konkrétnymi nomináciami, ktoré odporučí MsÚ na ocenenie primátorom mesta 
v obradnej sieni so zápisom do pamätnej knihy. 
Komisia sa v budúcnosti bude zaoberať spoločným športovým dňom pre športové kluby 
a zistí ich záujem o túto aktivitu. 
 
18:00 hod. Príchod Mgr. Natálie Kopernickej na zasadnutie komisie. 
 
 



K bodu č. 4 
Zhodnotenie tohtoročných akcií komisie a plán na rok 2017 
� Videoprojekcie v kine VATRA – úspešné podujatie. Najbližší termín: 14.2.2017 

(sviatok sv. Valentína ) o 18.00 hod. Premietal by sa romantický film Polnoc v Paríži. 
� Jarné čistenie NCH Zvonička 

Mgr. Jányová navrhuje podujatie zachovať s tým, že by sa vyčistil NCH Vojšín. 
� Zóna bez peňazí 

Na zónu sú prinášané veci, ktoré nie sú už použiteľné. Na druhej strane ľudia odnášajú 
také množstvo vecí, ktoré nemajú reálnu šancu použiť. Z toho dôvodu členovia zvažujú 
organizáciu bazáru. Touto myšlienkou sa komisia bude zaoberať v priebehu roka 2017. 
Mgr. Jányová navrhuje presun akcie na Komisiu bytovú a sociálnu. 

� Ľahkoatletický míting 
Podujatie bude organizované, predbežný termín utorok 6.6.2017. Tento termín bude 
prekonzultovaný so ZŠ Jána Zemana. 

� Mesto v pohybe 
Podujatie nebude organizované v rámci Týždňa športu pre všetkých, ale v Európskom 
týždni mobility, resp. ako športový deň pre športové kluby v meste Nová Baňa. 

� Letné kino v amfiteátri TAJCH 
V mesiacoch jún, júl a august 2017 bude 1 videoprojekcia, vždy v piatok: 
• 16.6., prípadne 30.6. o 21:30 hod. 
• 14.7./21.7./28.7. o 21:00 hod. 
• 18. 8. 2017 o 20:30 hod. 

� Deň bez áut/Európsky týždeň mobility 
V podujatí sa bude pokračovať v termíne 16.-22.9.2017. 

� Benefičný koncert 
Bude organizovaný v piatok 8. 12. 2017 

� Vianočné trhy 
Budú organizované v piatok 15. 12. 2017 

� Potulky mestom 
Úspešné podujatie v spolupráci s Pohronským múzeom s hojnou účasťou verejnosti. 
V prípade, že bude ochota zo strany Pohronského múzea, podujatie bude organizované. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4 
Členovia komisie sa dohodli, v ktorých podujatiach sa bude pokračovať s tým, že boli 
predbežne stanovené termíny. Jednotlivými podujatiami sa budú zaoberať na zasadnutiach 
komisie. Možné termíny letného kina a ich zaradenie do kultúrneho leta preverí 
do najbližšieho zasadnutia D. Lachká. 
 
18:45 hod. Odchod Mgr. Juraja Kološtu zo zasadnutia komisie. 
 
K bodu č. 5 
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2017 v kapitolách ŠPORT a KULTÚRA 
Ing. Valachovičová, PhD. informovala členov komisie o výške navrhovaných výdavkov 
v programoch 9 (šport) a 10 (kultúra) v rámci rozpočtu pre rok 2017, ktorý budú poslanci 
schvaľovať 14.12.2016. 
� Na dotácie v oblasti športu sa podarilo navrhovanú sumu navýšiť na 45 tis. eur. 
� Vypracovanie projektovej dokumentácie na kúpalisko navrhol primátor v sume 10 tis. 

eur. 
� Navýšenie položky na správe štadióna cca o cca 6,5 tis. eur (popri futbalovom štadióne je 

tu zahrnutá sráva ihriska pri ZŠ Jána Zemana). 



� Na dotácie v oblasti kultúry 4.275 eur. 
� Stretnutie banských miest v mesiaci máj 2017 – vyše 15.000 eur. 

D. Lachká informovala o presnom termíne podujatia: 19.-21.5.2017. 
� Oslavy mesta (v priebehu roka 2017) – 14.050 eur. Primátor na stretnutí poslancov 

informoval, že v tomto sú zahrnuté aj akcie v radničnom parku každý týždeň počas 
letných prázdnin, Predsedníčka komisie si myslí, žeby postačovala kultúrna akcia 
v radničnom parku každý 2. letný týždeň. 
Mgr. Jányová – tiež si myslí, že na akcii v parku každý týždeň nebude dostatočná účasť. 
Mgr. Kopernická – podobné akcie v rámci osláv mesta prebiehali v meste Zlaté Moravce. 

� Novobanský jarmok – skoro 12.000 eur. 
� Kultúrne centrum – nakoniec len 3.500 eur na projektovú dokumentáciu (pôvodný 

zámer MsÚ bol 232.000 eur). 
 
K bodu č. 6 
Doručené žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2017 – 
základný prehľad 
Členom komisie bol ešte pred zasadnutím komisie zaslaný v elektronickej  podobe podrobný 
rozpis doručených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2017. V oblasti 
kultúry 3 žiadosti (OZ Cimbal, Dychová hudba Hodrušanka, Bc. Slavomír Lichner) neboli 
v súlade s VZN č.7/2011 o dotáciách, a preto boli z prehľadu vylúčené. 
 
Tabuľka č.1:  Žiadosti v oblasti KULTÚRA 

Žiadateľ 
Žiadaná 
dotácia 

Účel 

OZ Háj 2.500 € Čižmy, poltopánky, CD 

Spoločenstvo rodičov 
pri ZŠ sv. Alžbety 

   200 € 
Celodiecézne kolo v speve kresťanskej 
a ľud. piesne 

RZ pri ZUŠ v Novej Bani    300 € Akordeónová súťaž, Prehliadka ľud. spevu 

OZ Tajch 3.600 € Kultúrne leto - Tajch 

Rada rodičov Združenej 
strednej školy 

   200 € Výstava „Mladý tvorca“ Nitra 

SPOLU 6.800 € 
 

 

Dňa 7. 12. 2016 bola doručená ešte jedna žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 
1.000 eur, ktorá nebola zahrnutá v predložených materiáloch. Komisia má právo podľa čl.6 
VZN č.7/2011 o dotáciách žiadosť akceptovať. 
 
Tabuľka č.2:  Žiadosti v oblasti ŠPORT 

Žiadateľ Žiadaná suma Účel 

Rodičovské združenie 
pri MŠ 

250 € Olympiáda detí MŠ 

ŠK POOLO   1.450 € Basketbal, volejbal, tenis, bedminton 



Žiadateľ Žiadaná suma Účel 

TŠK Tiffany   6.000 € 
Sústredenia, súťaže, materiál, externý tréner, 
prenájom, športové súpravy, Defilé, Cena 
Tiffany, ... 

Hokejový kluby HC 
Nová Baňa 

  1.100 € Tréningy na zimnom štadióne v Lv 

Tenisový klub Tajch 
Nová Baňa 

     706 € 
Tenis. olympiáda, turnaj, súťaž družstiev, 
školenie trénerov, tenis. pomôcky 

L. Ivinová – JŠ Bery      400 € Preteky, skúšky základného výcviku jazdca 

OZ Lyžiari mesta Nová 
Baňa 

     200 € Kontrola – defektoskopia lana 

OZ pri CVČ - Centráčik   1.000 € 
Štvorlístok zdravia / Malý záchranár, Centrácky 
viacboj 

MIŠI MOTO – Miroslav 
Šipikal 

  2.000 € 
Súťaže (štartovné, cestovné, výstroj), náhradné 
diely 

Ski team Nová Baňa   3.000 € Tréningy, súťaže, organizácia pretekov 

OZ Priatelia deťom      300 € Špeciálna hrabinská olympiáda, futbal. turnaj 

Stolnotenisový klub Nová 
Baňa 

  4.000 € Súťaže (cestovné, štartovné), prevádzkové N 

ŠK Karate Nová Baňa 10.500 € Zabezpečenie celoročnej športovej činnosti 

TJ Slovan Nová Baňa      977 € Ligové súťaže, nákup športového vybavenia 

MFK Nová Baňa 20.000 € 
Prepravné, nájomné, N na trénerov, rozhodcov, 
poplatky v rámci ISSF, športový materiál  

SPOLU 51.883 €   

 

Ing. Valachovičová navrhuje z dôvodu opakujúcich sa žiadostí ako po minulé roky (až na OZ 
Lyžiari mesta) neprizývať športové kluby na obhajobu dotácií. Celkovo je nutné v priemere 
klubom ubrať len cca 13 % požadovanej sumy. Navrhuje v nízkych požadovaných sumách, 
napr. 200 – 300 eur neuberať vôbec. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 6 
Pridelením dotácií sa bude Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na zasadnutí 
11. januára 2017. 
 
K bodu č. 7 
Harmonogram zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v prvom 
polroku 2017 
Predsedníčka navrhla tieto termíny zasadnutí komisie na 1. polrok 2017: 
11. 1. 2017 (streda) o 15:30 hod. 



7. 2. 2017 (utorok) o 15:30 hod. 
8. 3. 2017 (streda) o 15.30 hod 
11. 4. 2017 (utorok) o 15.30 hod. 
17. 5.2017 (streda) o 15.30 hod. 
20. 6. 2017 (utorok) o 15.30 hod. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 7 
Prítomní členovia súhlasili s navrhnutými termínmi. 
 
K bodu č. 8 
Diskusia 
Mgr. Jányová: 
- Navrhuje, aby bol ako Vianočný stromček využívaný jeden zo stromov v radničnom 

parku, kde je každoročne vyzdobená aj fontána. 
- Tiež navrhuje, aby aj v budúcnosti bol vystavený drevený betlehem, tento by mohol byť 

umiestnený pri stromčeku v radničnom parku. 
Ing. Valachovičová, PhD.: 
- Navrhuje, aby bol stromček nielen osvetlený, ale aj ozdobený vianočnými ozdobami. 

Po konzultácii s F. Bakošom, riaditeľom TS informovala o podmienke, aby ozdoby boli 
nerozbitné. Navrhuje ozdoby získať cez sponzorov. 

- Informovala o valnom zhromaždení členov MFK Nová Baňa vo štvrtok 8.12.2016 
o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Podnikateľskom centre, na ktoré sú pozvaní aj 
členovia komisie. 

Mgr. Jányová: 
- Navrhuje, aby termíny podujatí, organizovaných Komisiou kultúry, vzdelávania, 

mládeže a športu, boli určené najneskôr na septembrovom zasadnutí, aby mohli byť 
uverejnené v kalendári, ktorý je súčasťou decembrového čísla Novobanských novín. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 8 
Členovia sa budú na svojom septembrovom zasadnutí zaoberať určením termínu podujatí 
pre rok 2018 a možnosťou výzdoby vianočného stromčeka v radničnom parku. 
 
Zasadnutie komisie skončilo o 20:00 hod. 
 
 
Zapísala:    Dagmar Lachká   Schválila: .......................................................... 
               zapisovateľka komisie         Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
                    predsedníčka komisie 

 


