Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta
Nová Baňa dňa 7. 9. 2016 o 16:00 hod. v malej zasadačke 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., Ing. Zdenko Král, Mgr. Renáta Jányová, Mgr.
Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová, PaedDr. Tatiana Polcová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 2: Katarína Štrbová, Ing. Tomáš Palaj
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), PhDr. Lenka Bieliková (projektová
manažérka MsÚ) Ing. Júlia Hrmová (zástupca riaditeľa ZŠ sv. Alžbety), PaedDr.
Martin Dojčán (zástupca riaditeľa ZŠ Jána Zemana), Radovan Gonda (Tekovská kúria,
s.r.o.). Mgr. Ján Havran (primátor mesta), Ján Šály (ŠK KARATE Nová Baňa),
Drahoslava Pšenáková a Ing. Peter Pšenák (TŠK TIFFANY)
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:
Program:
1. Európsky týždeň mobility a Deň bez áut (22.9.2016) v Novej Bani
2. Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Jána Zemana
3. Benefičný koncert – typy na obdarovaných
4. Potenciálne využitie bývalého areálu kúpaliska (prezentácia Radovana Gondu)
5. Zhodnotenie letných kultúrnych a športových podujatí
6. Úspechy v oblasti kultúry a športu za 1. polrok 2016
7. Rôzne
8. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č.1: Európsky týždeň mobility a Deň bez áut (22. 9. 2016) v Novej Bani
PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka MsÚ Nová Baňa, informovala:
Do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete sa európske mestá zapoja už 15. ročníkom,
ktorý je zameraný na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Motto aktuálnej
kampane ETM 2016 je „Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy“. Cieľom
je povzbudiť samosprávy k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility
a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy.
• Mesto je do projektu už oficiálne registrované. Do projektu bolo potrebné zaevidovať
sa a podpísať Chartu 2016 – čo mesto Nová Baňa splnilo.
• Nová Baňa sa už po druhý raz zapojí do Európskeho týždňa mobility. Tento rok sa
zapojí vo všetkých troch aktivitách:
1. Trvalé opatrenie - Umiestnenie cyklostojanov na Námestí slobody (z dôvodu
regenerácie sídla bol potrebný súhlas na umiestnenie od Ministerstva
pôdohospodárstva SR) a na Námestí svätej Alžbety (bol potrebný súhlas
od Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici).
2. Deň bez áut – aktivita spojená s prejazdom bežcov a cyklistov vymedzenými
úsekmi novobanskými ciest vrátane uzatvorenia ulíc, za sprievodu mestskej
a štátnej polície.
3. Týždeň mobility (zapojenie detí do súťaže – príchod do školy bez automobilu)
• Od celoslovenských organizátorov ETM čakáme na propagačné materiály.
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21. septembra bude slávnostné otvorenie novoinštalovaných cyklostojanov:
- Členovia komisie navrhujú otvoriť stojan na Nám. slobody a spomenúť, že ďalší je
umiestnený na Nám. sv. Alžbety
- Stojan otvorí pán primátor, moderovanie - komisia
V tento deň prebehne aj aktivita „Deň bez áut“, ktorá bude spojená s prejazdom
cyklistov a bežcov vymedzenými úsekmi novobanských ulíc. Pri akcii pomôžu:
- Bike team Nová Baňa vo svojich dresoch v počte cca 20 členov. Pôjdu veľkým
okruhom: Nám. slobody – Tajch, Kútovce a späť
- Skupina Večerný beh Novou Baňou pôjde z Nám. Slobody na Nám. sv. Alžbety
po Cintorínskej po benzínku a späť Školskou/Nábrežnou a Bernolákovou.
22. septembra bude aktivita udržateľnej mobility, do ktorej sa v rámci súťaže
zapoja deti základných škôl a materskej školy, ktoré prídu do školy autobusom, pešo,
na bicykli či kolobežke. Mesto zabezpečí jablká pre deti. Predsedníčka komisie
informovala o sponzoroch vecných cien pre vylosované deti. Po odovzdaní
registračných lístkov prebehne v oboch školách za prítomnosti riaditeľov/zástupcov
škôl losovanie víťazov a ich vyhlásenie prostredníctvom školského rozhlasu. Následne
budú vylosovaným výhercom odovzdané ceny od sponzorov. Mená víťazov budú
umiestnené aj na nástenkách v školách.
Fotodokumentácia jednotlivých aktivít – otvorenie stojanov 21.9.2016 nafotí
Ing. Valachovič, súťaž pre deti ZŠ a MŠ nafotia členovia komisie, ktorí sa na akcii
zúčastnia. Dohodli sa nasledovne:
- Ing. Valachovičová, PhD. – ZŠ sv. Alžbety
- Mgr. Jányová, Mgr. Kopernická – ZŠ Jána Zemana
- Ing. Polcová – podľa potreby
- K. Štrbová, členka komisie a riaditeľka MŠ – zabezpečí organizáciu v MŠ vrátane
elokovaných tried
- PaedDr. Dojčán a Ing. Hrmová prisľúbili účasť žiakov pri registrácii v čase 7.00 –
7.30 hod.
Tým, že mesto Nová Baňa splní všetky tri kritériá aktivít, stane sa zlatým účastníkom,
čo ho oprávňuje uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016. Víťazné samosprávy budú
vyhlásené a ocenené dňa 11. októbra 2016 v Martine na VIII. ročníku národnej
konferencie Cyklistická doprava – konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike
a udržateľnej mobilite.
Presný harmonogram ETM v našom meste bude zverejnený na plagátoch v najbližších
dňoch. Pripravený plagát bude po odsúhlasení zverejnený aj na webovej stránke mesta
Nová Baňa.

Záverečné stanovisko k bodu:
Plagát pripraví Ing. Valachovičová, PhD. a zašle ho na kontrolu projektovej manažérke. Tiež
pripraví registračné lístky pre deti a zanesie ich v utorok 19.9. do škôl spolu s cenami pre
vylosované deti. Na akcii v ZŠ a MŠ za komisiu pomôžu Ing. Polcová, Mgr. Jányová.
Ing. Valachovičová, PhD. a Mgr. Kopernická. OKI zabezpečí ozvučenie otvárania stojana.
K bodu č.2: Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Jána Zemana
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Na poslednom zasadnutí MsZ dňa 27. 7. 2016 predniesol Jozef Barniak, poslanec
MsZ, požiadavku o navýšenie rozpočtu o 21 tis. Eur na rekonštrukciu ihriska pri ZŠ
J. Zemana. Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana bola poslancami MsZ schválená.
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Na ihrisku bol zrealizovaný automatický samo-zavlažovací systém, zasiaty nový
trávnik, v súčasnosti sa ešte čaká na dodávku a položenie antuky na bežeckom okruhu.
Koncom septembra 2016 by malo byť ihrisko funkčné.
• Zvažovalo sa aj položenie tartanu/japexu, čo by však znamenalo ďalšie náklady
vo výške 125.000 eur. Zatiaľ sa od tejto verzie upustilo.
• Práve v súvislosti s antukou oboznámila členov a ostatných prítomných, že z dôvodov
pristávania záchranárskeho vrtuľníka dochádzalo v minulosti k poškodzovaniu antuky.
Aj primátor na MsZ pripustil, že bolo dobré do budúcnosti dohodnúť inú pristávaciu
plochu pre záchranársky vrtuľník, konkrétne futbalový štadión.
• Zaujímala sa, či sa ZŠ Jána Zemana nezaoberá myšlienkou spriechodnenia aj druhého
mostu, nakoľko je škoda, že žiaci z Nábrežnej a Školskej ulice musia do školy chodiť
okolo. Riešenie komisia navrhuje uzamykateľnou bráničkou tak, ako je to v súčasnosti
na hornom moste. Zamykanie a odomykanie bolo v rovnakom rozsahu ako je na
hornom moste, tzn. ráno by sa brány odomykali cca o 6:30 hod. a uzamykali sa o cca
o 16:30 hod. Resp. v budúcnosti riešiť ochranu priestorov kamerovým systémom.
PaedDr. Dojčán:
• Škola neuvažuje o sprístupnení tohto vchodu do areálu. Bránička je pevne privarená,
nielen uzamknutá.
Mgr. Renáta Jányová:
• Zaujímala sa, kto sa bude starať o zrekonštruované ihrisko pri ZŠ Jána Zemana.
Ing. Zdenko Král:
• Údržbu ihriska zabezpečia Technické služby.
•

Záverečné stanovisko k bodu č.2:
Komisia navrhuje, aby:
Primátor dohodol s Leteckou záchrannou službou inú plochu na pristávanie vrtuľníkov
ako ihrisko pri ZŠ Jána Zemana.
ZŠ J. Zemana zvážila sprístupnenie bránky pri ihrisku v smere na Školskú ulicu.
K bodu č. 3: Benefičný koncert – typy na obdarovaných
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Nakoľko benefičný koncert bude cca o 3 mesiace, opýtala sa zástupcov škôl, či sa
zaoberali myšlienkou, kto by z ich škôl mohol byť tento rok potenciálnym
obdarovaným, s čím priamo súvisí aj to, ktorá zo škôl bude tento ročník benefičného
koncertu zastrešovať.
Ing. Júlia Hrmová, zástupca ZŠ sv. Alžbety:
• Navrhuje, aby sa potenciálny obdarovaný hľadal aj prostredníctvom OÚ v Žarnovici,
Odbor sociálnych vecí a rodiny, ako aj cez Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
• Jednou z možností obdarovaného z výťažku benefičného koncertu je rodina
Miháliková z Lazníckej cesty v Novej Bani. Tejto rodine by však bolo vhodnejšie
poskytnúť skôr materiálnu, ako finančnú pomoc.
Mgr. Kopernická:
• Tiež si myslí, že rodina Miháliková je vhodným kandidátom.
Záverečné stanovisko k bodu č.3:
Prípadné návrhy na obdarovaných z jednotlivých škôl zaslať v čo najkratšom termíne
predsedníčke komisie. Členovia komisie pripúšťajú aj možnosť, že benefičný koncert
a výťažok z neho by bol venovaný rodine Mihálikovej.
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K bodu č. 4:
Potenciálne využitie bývalého areálu kúpaliska (prezentácia Radovana Gondu)
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Privítala na zasadnutí konateľa spoločnosti Tekovská kúria, s.r.o., pána Radovana
Gondu, ktorý predložil mestu Nová Baňa zaujímavý investičný zámer, týkajúci sa
využitia areálu bývalého kúpaliska a tým je výstavba multifunkčnej športovej
haly/športovo relaxačného centra. Súčasťou predloženého investičného zámeru bola
žiadosť o odpredaj priľahlých pozemkov a žiadosť o poskytnutie účelovej finančnej
dotácie vo výške 150 tis. eur. Všetky uvedené materiály boli členom komisie
poskytnuté v elektronickej podobe. Taktiež bol členom komisie zaslaný Akčný plán
mesta Nová Baňa na roky 2017 – 2018, v ktorom je zahrnutá aj Výstavba
multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia v rokoch 2017-2020
a Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využite v rokoch 20182020, ktorý bolo možné pripomienkovať v priebehu 1 mesiaca.
• Potenciálnemu investorovi navrhla možnosť prezentácie predloženého projektu.
• Keďže členovia komisie mali k dispozícii investičný zámer (nákres tvorí prílohu č.1
tejto zápisnice), pán Godna sa rozhodol zamerať na konkrétne otázky položené
prítomnými členmi komisie.
• Predsedníčka vyjadrila názor, že k predloženému zámeru by sa mali stretnúť súčasne
viaceré komisie pri MsZ mesta Nová Baňa, keďže sa jedná o zložitú problematiku.
• Informovala členov komisie o zamietavom stanovisku komisie územného plánu,
životného prostredia a majetkovej a dala k nahliadnutiu ich pripomienky:
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Mgr. Ján Havran:
• Predložený investičný zámer vníma pozitívne.
• V najbližšej dobe zvolá stretnutie poslancov k tomuto problému.
• Požiadal členov komisie o stanovisko k tomuto konkrétnemu predloženému návrhu.
• Pripomienkami majetkovej komisie sa zaoberal, niečo z nich je akceptovateľné.
Radovan Gonda, konateľ Tekovská kúria s.r.o.:
• Nesúhlasí s tým, aby dolné parkovisko bolo otvorené ako požadovala majetková
komisia. Riskoval by, že tam budú parkovať kamióny.
• Tiež nesúhlasí s investovaním na prenajatých pozemkoch, čo bolo ďalšou
požiadavkou komisie.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Zaujímala sa, ako sa vyrieši skládka dreva pri futbalovom štadióne.
• Vzhľadom k tomu, že sa touto témou bude zaoberať najbližšie zasadnutie MsZ,
požaduje, aby mali poslanci pred schvaľovaním k dispozícii pripravené zmluvy
týkajúce sa predloženého projektu.
Mgr. Ján Havran, primátor mesta:
• Investičný zámer je potrebné brať komplexne a vnímať ho v širšom kontexte, keďže
tento bude prínosom pre mesto priamo aj nepriamo, nakoľko pre mesto otvára nové
možnosti. Nebude to len prínos vo forme dane z nehnuteľností, dane z ubytovania, ale
vytvoria sa v meste nové pracovné príležitosti, investície budú realizované
od subdodávateľov z úzkeho okolia, naskytne sa možnosť organizovať veľké športové
a kultúrne podujatia, čím sa Nová Baňa dostane do povedomia. Investícia zabezpečí
nárast tržieb miestnych podnikateľov a pod.
• Je potrebné brať do úvahy aj súčasný dezolátny stav areálu bývalého kúpaliska,
komplikovaný terén, v ktorom sa plánuje investícia.
• Informoval sa v okolitých mestách o prevádzkových nákladoch plavární a športových
hál. Tieto sú vo veľkej miere dotované samosprávami. Nehovoriac o nákladoch
spojených s ich zriadením.
• Oboznámil prítomných členov o pripravovanom Memorande s investorom.
• Skládka dreva pri futbalovom štadióne je na území určenom pre statickú dopravu
a nakoľko súčasný stav nie je ideálny, hľadá sa nová možnosť skládky dreva. Jednou
z možností je umiestnenie skládky na Železničnom rade.
• Parkoviská, ktoré by boli zabezpečené rampou, by boli počas futbalových zápasov
sprístupnené.
Radovan Gonda:
• Účelovú dotáciu požadoval predovšetkým na vybudovanie kanalizácie
a na odstránenie zdevastovaného areálu bývalého kúpaliska.
Mgr. Ján Havran, primátor mesta:
• Zdôraznil, že vybudovanie kanalizácie je nevyhnutné, nakoľko súčasný stav je
nevyhovujúci, keďže dochádza k presakovaniu už existujúcich septikov. Podotkol, že
v prípade, že ak by tieto práce riešilo mesto, je to podstatne zložitejší a zdĺhavejší
proces ako keď by to riešil súkromný investor.
Mgr. Natália Kopernická:
• Zaujímala sa, či v rámci projektu bude zrekonštruovaná aj tribúna patriaca mestu Nová
Baňa, nachádzajúca sa na futbalovom ihrisku, na čo dostala od investora kladnú
odpoveď.
• A či je v priebehu ani nie 3 rokov naozaj možné zrealizovať tento zámer.
PaedDr. Tatiana Polcová:
• Opýtala sa investora akou formou budú zvýhodnení obyvatelia mesta.
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Radovan Gonda, konateľ Tekovská kúria s.r.o:
• Školy by mali možnosť organizovať napr. plavecké výcviky zadarmo, taktiež by boli
zdarma aktivity organizované CVČ v Novej Bani, zvýhodnené by boli aj kluby
pôsobiace v meste, ktoré by organizovali športové, či kultúrne podujatia, priestory by
boli poskytnuté zdarma ročne na dve podujatia organizované mestom Nová Baňa.
Ing. Lívia Polcová:
• Zaujímala sa, či si budú môcť kluby dovoliť financovanie tréningov, resp. zápasov
v novovybudovanej hale.
Mgr. Ján Havran, primátor mesta:
• Nepredpokladá, že by športové kluby pôsobiace v Novej Bani chceli využívať
výhradne priestory novovybudovanej športovej haly, skôr ich budú využívať len
na organizovanie veľkých športových či kultúrnych podujatí. Trénovať budú naďalej
v telocvičniach.
• Nemyslí si, žeby sme mali podnikateľovi diktovať podmienky regionálnych zliav. To
poskytujú skôr dotované športoviská v správe miest a obcí.
Mgr. Renáta Jányová:
• Ponuka kúpaliska pred rokmi za 1 korunu nebola prijatá a areál kúpaliska sa dostal
do súčasného dezolátneho stavu.
• V rekreačnej oblasti Tajch boli odpredané pozemky za symbolickú cenu, na ktorých
bol vybudovaný pekný rekreačný komplex.
• Vzhľadom na potrebu takéhoto multifunkčného zariadenia v meste podporuje
predložený investičný zámer.
Mgr. Juraj Kološta:
• Regionálne zľavy sú napríklad aj v lyžiarskom stredisku Salamandra, ktorého
prevádzkovateľ nie je mesto.
• Súhlasí s investičným zámerom.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Zaujímala sa, ako bude riešená regulácia dopravy po skončení veľkých akcií, nakoľko
môže dochádzať k dopravným kolapsom, napr. na horné parkovisko by sa prichádzalo
po Moyzesovej. Okrem toho kapacita navrhovaných parkovísk nepostačuje kapacite
haly. V najbližšej dobe zistí aj názor obyvateľov tejto mestskej časti, najmä tých,
ktorým by vzniklo nové parkovisko v tesnej blízkosti domu. Informovala sa, ako to
bude s pešími návštevníkmi, nakoľko k pripravovanému projektu nevedie chodník
pre peších.
R. Gonda:
• Je možné, žeby sa používal 1 výjazd z oboch parkovísk – popri štadióne.
• Pri veľkých akciách plánuje využiť aj horné futbalové ihrisko ako parkovisko.
Mgr. Ján Havran, primátor mesta:
• Vzhľadom k tomu, že sa počíta s veľkou účasťou návštevníkov na jednotlivých
podujatiach, je nemysliteľný odjazd áut len jednou cestou. Zabezpečenie plynulosti
dopravy je záležitosť usporiadateľa. Čo sa týka peších návštevníkov, títo môžu využiť
existujúci chodník na Ul. Mieru.
Ján Šály, ŠK KARATE Nová Baňa:
• Vyjadril potešenie nad plánovanou investíciou súkromného podnikateľa a vyjadril
nádej, že táto nebude poslancami MsZ zamietnutá, nakoľko vybudovaním tohto
projektu sa otvoria obrovské podmienky na organizovanie veľkých športových
podujatí a súťaží.
• Pokiaľ by to poslanci zamietli, myslí si, že investora osloví napr. Žarnovica s ešte
s lepšími podmienkami.
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K predloženému investičnému projektu je naklonený aj TŠK TIFFANY Nová Baňa.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. upozornila primátora, žeby pred hlasovaním na MsZ
chcela mať k dispozícii návrh zmluvy s investorom a následne dala hlasovať o súhlase členov
Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu s výstavbou multifunkčnej haly v súlade
s predloženým investičným zámerom Tekovská kúria, s.r.o.
Hlasovanie č. 1
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu súhlasí, aby bol schválený predložený
investičný zámer týkajúci sa využitia areálu bývalého kúpaliska - výstavba multifunkčnej
športovej haly/športovo relaxačného centra, ktorý predložila spoločnosť Tekovská kúria, s.r.o.
s konateľom Radovan Gondom. Komisia tiež navrhuje, aby mali miestne kluby výhodnejšie
podmienky prenájmu a obyvatelia Novej Bane regionálne zľavy.
18:15 Odchod členov komisie: PaedDr. Tatiany Polcovej, Ing. Zdenka Krála.
K bodu č. 5: Zhodnotenie letných kultúrnych a športových podujatí
5. ročník Tajchovej osmičky
Mgr. Jányová:
• Z dôvodu, aby rýchlejšie a plynulejšie prebiehala registrácia a prezentácia účastníkov,
je potrebné zabezpečiť viac počítačov a to takým spôsobom, že budú prezentované
a registrované zvlášť detské kategórie a zvlášť Hlavný beh. Tým by bolo možné
posunúť štart detských kategórií z 11:15 na 11:00 hod.
• Zabezpečiť zábranami a páskami dlhší úsek na štarte, aby nedochádzalo
k prechádzaniu štartujúcich a divákov cez trať.
D. Lachká
• Navrhuje, aby nasledujúci rok bola Tajchová osmička dňa 9. 9. 2017.
Videoprojekcia v rámci Kultúrneho leta
Ing. Valachovičová, PhD.:
• Hodnotí pozitívne, najväčšia účasť bola na sci-fi filme MARŤAN
• Pre jesennú videoprojekciu navrhuje termín – piatok 11.11.2016.
Záverečné stanovisko k bodu 5:
Najbližší ročník Tajchovej osmičky sa uskutoční v sobotu 9.9.2017.
D. Lachká preverí, či je v kine Vatra voľný termín 11.11.2016.
K bodu č. 6: Úspechy v oblasti kultúry a športu za 1. polrok 2016
Na zasadnutí komisie boli prítomní zástupcovia ŠK KARATE Nová Baňa a TŠK TIFFANY
Nová Baňa, ktorí informovali prítomných členov o dosiahnutých výsledkoch na národných
a medzinárodných súťažiach, na ktorých sa zúčastnili v roku 2016. Zároveň spomenuli
ťažkosti pri zosúladení tréningových jednotiek v telocvični ZŠ Jána Zemana, ktorá je
využívaná viacerými športovými klubmi pôsobiacimi v Novej Bani.
Manželia Pšenákovci sú Majstrami Slovenska v 10-tich tancoch. Na Majstrovstvách Európy
družstiev si vytancovali 3. miesto, čím potiahli slovenské družstvo.
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
• Informovala o úspechu detského zboru Voce Eufonico, keď na medzinárodnom
zborovom festivale skončil v striebornom pásme.
• Vzhľadom na zmienené úspechy novobanských klubov a detského zboru navrhuje,
aby bolo bývalé podujatie Vyhlásenie športovcov mesta zmenené v takom rozsahu, že
na ňom budú ocenené a vyhlásené dosiahnuté výsledky nielen v oblasti športu, ale aj
v oblasti kultúry, s čím členovia komisie súhlasili.
Záverečné stanovisko k bodu č.6:
Členovia budú priebežne sledovať dosiahnuté výsledky v oblasti športu a kultúry a predložia
svoje návrhy na ocenenia za rok 2016.
V mesiaci február sa uskutoční podujatie – Osobnosti kultúry a športu mesta Nová Baňa
za rok 2016 (presný názov bude určený v januári 2017).
K bodu č. 7: Rôzne
Termín uskutočnenia jesennej „Zóny bez peňazí“ bude v dňoch 25. – 26. 11. 2016 v Centre
voľného času v Novej Bani.
Predsedníčka komisie informovala členov o možnostiach spolupráce s partnerským mestom
Nin, o ktorých komunikovala s pani Monikou Sunarou:
1. Detské tábory
2. Vystúpenie zboru Voce Eufonico v Nine
3. Atletické podujatie na jar 2017, ktoré by mohlo byť spolufinancované z EU fondov
Záverečné stanovisko k bodu č.7:
Organizáciou a propagáciou jesennej Zóny bez peňazí sa bude komisia zaoberať na svojom
najbližšom zasadnutí.
K bodu č. 8: Diskusia
Nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.
Zasadnutie komisie skončilo o 19:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa
12. 10. 2016 o 16:00 hod. v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
V Novej Bani dňa 7. 9. 2016
Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: .............................................
Ing. Viktória Valachovičová
predsedníčka komisie
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Príloha č.1:

Nákres investičného zámeru spoločnosti Tekovská kúria, s.r.o.
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