Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta
Nová Baňa dňa 13. 1. 2016 o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ.
Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie,
ktorá privítala všetkých prítomných, poďakovala im za spoluprácu v roku 2015 pri pomoci
mestu napríklad pri organizácii Týždňa športu pre všetkých, Kultúrnom lete, ako aj ďalších
akciách a popriala im všetko dobré do nového roka.
Vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatovala, že:
Počet prítomných členov je 6:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália
Kopernická, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 3:
Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, PaedDr. Tatiana Polcová
Ďalší prítomní: Ján Šály, Viera Faith Gereg, Igor Moško, Jozef Antal, Mgr. Katarína
Búryová, Miroslav Šipikal, Ing. Jaroslav Hellebrandt, Ondrej Jurek, Anton Tabernaus, Ing.
Peter Pšenák, Ing. Štefan Levrinc, Ing. Jaroslav Plachy, Mgr. Martin Štrba, Adam Bielik
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia sa riadila nasledovným programov zasadnutia:

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

Žiadosti o dotácie – oblasti KULTÚRA a VZDELÁVANIE
Žiadosti o dotácie – oblasť ŠPORT
Zhodnotenie decembrových kultúrnych akcií
Pripravované podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015“
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1 a č. 2: Žiadosti o dotácie - oblasti KULTÚRA, VZDELÁVANIE a ŠPORT
• Predsedníčka informovala prítomných, že hoci komisia navrhovala navýšenie dotácií
v oblasti:
- Telovýchova a šport zo 40.000 na 45.000 eur
- Kultúrne aktivity z 3.800 eur na 5.000 eur
- Osveta, výchova a vzdelávanie z 0 eur na 2.000 eur
návrh nebol na decembrovom zasadnutí MsZ schválený, a preto rozpočet mesta
na dotácie zostáva pre kapitolu ŠPORT 40.000 EUR a pre kapitolu KULTÚRA 3.800 EUR.
• Celkový počet prijatých žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku
2016 bol 28, z toho 21 žiadostí na telovýchovu a šport, 2 žiadosti na kultúru a 5 na osvetu,
výchovu a vzdelávanie.
• 2 žiadosti boli vylúčené. Obe boli duplicitné, v jednom prípade sa naviac jednalo
o neoprávneného žiadateľa so sídlom v Topoľčiankach, bez poskytovania služieb v N. Bani.
• Predsedníčka komisie vysvetlila, že na základe návrhu komisie poskytnutie dotácie
v navrhovanej výške do 1.660 EUR schvaľuje primátor mesta, poskytnutie dotácie
vo výške nad 1.660 EUR schvaľuje MsZ mesta Nová Baňa.
• K žiadostiam o dotácie boli prizvaní:
- Obaja žiadatelia z oblasti kultúry (OZ Háj, OZ Tajch), ktorí požadovali 2.500 €a 2.400 €
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-

Združenie rodičov pri GFŠ so žiadosťou v oblasti vzdelávania, ktoré požadovalo
350 € na tvorivé dielne. Mgr. Rajnohová svoju účasť ospravedlnila a telefonicky
predsedníčke vysvetlila, že tvorivé dielne budú zamerané na mesto Nová Baňa
a výrobky z nich budú poskytnuté mestu. Ostatné žiadosti z tejto oblasti sú rovnaké
ako minulý rok v sumách do 300 eur, preto žiadatelia neboli na komisiu prizvaní.
- Všetci žiadatelia z oblasti „Telovýchova a šport“
• Vzhľadom na to, že pre oblasť „Osveta, výchova a vzdelávanie“ poslanci neschválili
komisiou navrhovaných 2.000 eur, 4 žiadosti so zameraním na vzdelávacie aktivity
V. Valachovičová navrhuje zaradiť medzi „kultúrne projekty“ a jednu žiadosť považuje
za kombinovanú (OZ Centráčik – Malý záchranár a živý betlehem), a preto ju navrhuje
zaradiť čiastočne medzi šport aj kultúru.
• Žiadosti pre oblasť kultúry boli prijaté v celkovej sume 6.350 EUR a pre oblasť športu
v celkovej sume 61.630 EUR, tzn. prekročenie dostupnej sumy o 2.550 eur v oblasti
kultúry a 21.630 eur v oblasti športu.
• Predsedníčka komisie žiadateľov upozornila na neskoré podanie žiadostí v 5-tich
prípadoch a keďže komisia rozhoduje o žiadostiach až k dnešnému dňu, navrhla, aby
komisia využila možnosť, ktorú jej poskytuje VZN č.7/2011 o dotáciách: „Výnimočne môže
žiadateľ podať žiadosť o dotáciu aj v ďalšom termíne, čo posúdi príslušná komisia“. Ďalej
dala slovo Dagmar Lachkej, zapisovateľke komisie, aby členov informovala o nedostatkoch
pri vyúčtovaní.

• D. Lachká športové kluby poprosila, aby si pozorne čítali zmluvu, ktorú s mestom
uzatvárajú a pri vyúčtovaní dodržali termín a priložili potrebné doklady vrátane
fotodokumentácie.
• V. Valachovičová upozornila na nový Zákon o športe, podľa ktorého musí byť použitie
dotácií z verejných prostriedkov verejne vykazované a zároveň sa zavádza odpočet
na dani, ktorý by mohol osloviť potenciálnych sponzorov.
• Prítomní zástupcovia občianskych združení, športových klubov a ďalších žiadateľov
postupne predstavili svoju činnosť a pripravované akcie v priebehu roka 2016 vrátane
účasti na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných, európskych či svetových
súťažiach a zdôvodnili podanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta
Nová Baňa v roku 2016. Niektorí uviedli, že finančná podpora mesta je pre ich fungovanie
nevyhnutná.
• Členovia komisie kládli zástupcom doplňujúce otázky a živá diskusia sa rozprúdila aj medzi
samotnými žiadateľmi.
• Viacerí sa zhodli napríklad na potrebe vybudovania športovej haly v meste Nová Baňa.
Zároveň si nemyslia, že nový zákon o športe im zlepší finančné podmienky.
• O 17.50 hod. predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným zástupcom za aktívnu účasť
na zasadnutí komisie a väčšina členov zo zasadnutia odišla.
• Následne predostrela svoj návrh na deľbu dotácií pre kultúrne aktivity (vrátane
vzdelávacích aktivít). Členovia navrhli mierne úpravy v pôvodnom návrhu. Predsedníčka
dala hlasovať o pozmenenom návrhu:
TABUĽKA č. 1:
P.č.
1.

Žiadateľ
OZ Háj

Žiadaná
suma

Účel

Návrh
pridelenia

2.500 €

Náklady
spojené
s nákupom
dámskych
a pánskych čižiem a tekovských krojov

1.300 €
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P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

2.

OZ Tajch

2.400 €

3.

RZ pri ZUŠ Nová
Baňa

300 €

4.

Spoločenstvo
rodičov pri ZŠ
sv. Alžbety

200 €

5.

OZ pri CVČ Centráčik

300 €

6.

RZ pri GFŠ Nová
Baňa

350 €

7.

OZ Rady rodičov
pri SOŠ obchodu
a služieb

200 €

SPOLU:

6.350 €

Návrh
pridelenia

Účel
Úhrada časti nákladov na hudobné kapely
a ozvučenie na podujatie Letná Folková Nová
Baňa a Rocková noc, úhrada časti nákladov na
hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie,
detské rekvizity a sladké odmeny na Akcie
deťom počas leta (júl, august 2016)
Úhrada časti nákladov spojených s podujatiami:
Klavírna súťaž, Akordeónová súťaž, Prehliadka
ľudového spevu (nákup ocenení pre žiakov –
diplomy, vecné dary)
Úhrada časti nákladov na nákup propagačného
materiálu, občerstvenia a cien pre víťazov
v jednotlivých kategóriách speváckej súťaže
„Celodiecézne kolo v speve kresťanskej
a ľudovej piesne“
Zabezpečenie kostýmov /nákup kostýmov, resp.
zakúpenie látok + ušitie/ a rekvizít pre
účinkujúcich
v živom
betleheme
počas
vianočných trhov mesta Nová Baňa
Úhrada časti nákladov na zabezpečenie
tvorivých dielní „Mesto a naša škola“ – nákup
materiálu
Úhrada časti nákladov spojených s účasťou
na 24. ročníku celoštátnej predajnoprezentačnej výstavy stredných odborných škôl
a stredísk praktického vyučovania „Mladý
tvorca“ – výroba plagátov, propagačných
materiálov, výzdoba prezentačného stánku,
prezentov, cestovné a pod.
SPOLU:

1.500 €

250 €

180 €

250 €

150 €

170 €

3.800 €

Hlasovanie č. 1
Prítomných 6

•

•

Za

6

Proti:

0

Zdržalo:

0

Pre oblasť športu predsedníčka požiadala členov, aby si podľa nápadu Mgr. Kološtu
a Ing. Polcovej zo septembrového zasadnutia v r. 2015 každý pripravil svoj vlastný návrh.
Návrhy jednotlivcov následne spriemerovala v Exceli. Sumy členovia zaokrúhlili
na desiatky eur.
Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť športu ako celku
uvedených v tabuľke č. 2:

TABUĽKA č. 2:
P.č.
1.

Žiadateľ
MFK Nová Baňa

Žiadaná
suma

Účel

Návrh
pridelenia

20.000 €

Náklady na prepravu, rozhodcov a delegátov
zápasov mládežníckych družstiev, náklady

17.700 €
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P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

2.

Fitness TABO
Zuzana

3.

Rodičovské
združenie pri MŠ

150 €

4.

MIŠIMOTO –
Miroslav Šipikal

1.500 €

5.

Tanečno-športový
klub TIFFANY
Nová Baňa

4.000 €

6.
7.

Klub športovej
kynológie Nová
Baňa
OZ Priatelia
deťom

5.000 €

1.200 €
200 €

8.

ŠK POOLO

1.550 €

9.

TJCX s.r.o.

2.000 €

10.

MO SRZ Nová
Baňa

4.500 €

11.

Bike team NB

1.500 €

12.

Hokejový klub
HC Nová Baňa

1.000 €

Účel
na príspevky na činnosť licenčných trénerov
mládežníckych družstiev, nákup šport. materiálu
a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk
k činnosti, náklady na športové poplatky za
výkon matričných úkonov riadiaceho orgánu
v rámci elektronického systému futbalu ISSF
účtované – fakturované zbernými mesačnými
faktúrami SFZ Bratislava
Náklady na štartovné, cestovné a prípravu
pretekárov (nákup prípravkov pre zvyšovanie
kvalitatívnej úrovne pretekárov
Doprava detí z MŠ a elokovaných tried
a občerstvenie pre deti na Športový olympijský
deň pre deti MŠ v areáli rekreač. zariadenia
LOSOS-Tajch Nová Baňa
Náklady na štartovné, cestovné, náhradné diely,
výstroj pre motocyklového jazdca Adama
Šipikala
Náklady na štartovné, cestovné, licenčné
a členské poplatky, ubytovanie, sústredenie,
látky, materiál na zdobenie kostýmov, náklady
na externého trénera mládeže, prenájmy
športovísk k činnosti, materiálno-technické
zabezpečenie činnosti klubu /CD prehrávač,
reproduktory,...), medaily, diplomy, plagáty,
vecné ceny, propagačný materiál, klubové
tričká, klubové športové súpravy
Technické zabezpečenie výcvikového tábora
s pretekom podľa ZM, občerstvenie, zakúpenie
cien pre víťazov, odmeny pre rozhodcov
Náklady spojené s nákupom športových potrieb,
vecných ocenení, občerstvenia
Nákup športového vybavenia, úhrada prenájmu
telocvične, odmeny za vedenie basketbalového
a volejbalového krúžku, nákup cien, trofejí
a občerstvenia, grafické spracovanie diplomov
Zakúpenie cien pre víťazov Majstrovstiev SR
v horskej cyklistike, ktoré sa budú konať
v lyžiarskom stredisku Drozdovo v júli 2016
Náklady spojené s úhradou štartovného,
cestovného a ubytovania počas pretekov
Náklady spojené s údržbou existujúcich
cyklotrás, výroba a osadenie odpočívadla na
červenom okruhu, zakúpenie tímového
oblečenia Bike Team NB, materiálno-technické
zabezpečenie, PHM
Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom –
tréningové jednotky na zimnom štadióne v LV,
priateľské zápasy, korčuľovanie pre deti MŠ a ZŠ
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Návrh
pridelenia

1.000 €

140 €

530 €

2.900 €

700 €
200 €

650 €

550 €
170 €

1.140 €

550 €

P.č.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

13.

Stolnotenisový
klub Nová Baňa

4.000 €

14.

Jazdecká škola
BERI s.r.o.

500 €

15.

TJ Slovan Nová
Baňa

980 €

16.

ŠK KARATE Nová
Baňa

9.400 €

17.

OZ Lyžiari mesta
Nová Baňa

300 €

18.

SKI TEAM Nová
Baňa

3.000 €

19.

Tenisový
klub
TAJCH Nová Baňa

350 €

20.

OZ pri CVČ
Centráčik

500 €

SPOLU:

–

61.630 €

Návrh
pridelenia

Účel
Náklady spojené s výchovou talentovanej
mládeže, náklady na energie, trénera, cestovné
náklady a náklady na štartovné na súťaže,
nákup športového materiálu
Náklady spojené s nákupom cien, úhradou
rozhodcov (SZJV, májové, júnové, septembrové
preteky JŠ BERI), sústredenie, prenájom
priestorov
Čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou
v súťaži (cestovné, členské, vstupný poplatok),
nákup športového vybavenia – šachové súpravy
Náklady na materiálno-technické zabezpečenie
činnosti klubu, štartovné, cestovné, stravné,
ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie
s označením mesta
Náklady spojené s usporiadaním pretekov na
lanovej a opičej dráhe v rámci Týždňa športu
pre všetkých a Summer Jam 2016 – obnova
lanovej dráhy /nákup reziva a potrebného
materiálu/, vecné ceny, odmeny a občerstvenie
pre účastníkov oboch podujatí
Náklady spojené so zabezpečením lyžiarskej
súťaže Oblastná lyžiarska liga, zabezpečenie
tréningových jednotiek, náklady spojené
s lyžiarskymi
pretekmi
a organizovaním
pretekov (cestovné, štartovné, medaily,
občerstvenie, vecné ceny), prenájom telocvične
Organizácia tenisového turnaja, tenisovej
olympiády pre deti, technické zabezpečenie
/tenisové pomôcky, kužele, atletický rebrík,
tenisové loptičky, kruhy/, občerstvenie a nákup
vecných odmien
Náklady spojené s podujatím Malý záchranár
(sladké odmeny, pitný režim, medaile, ceny,
diplomy a tričká pre deti a organizačný tím)
SPOLU:

3.050 €

270 €

520 €

6.680 €

220 €

2.400 €

230 €

400 €
40.000 €

Hlasovanie č. 2
Prítomných 6

Za

5

Proti:

1

Zdržalo:

0

Záverečné stanovisko k bodu:
Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre kapitolu kultúra vo výške 3.800 EUR,
v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 1 a pre kapitolu šport vo výške
40.000 EUR v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 2.
Zapisovateľka pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta a následne vyhotoví
príslušné dohody a predloží ich na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe podpísanej
dohody finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa
podľa finančných možností mesta Nová Baňa. Pri 5-tich žiadostiach s navrhovanými sumami
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nad 1.660 EUR zapisovateľka komisie pripraví jednotlivé uznesenia na najbližšie zasadnutie
MsZ.
K bodu č. 3
Zhodnotenie decembrových kultúrnych akcií
Benefičný koncert „ Mamka a ocko v jednej osobe“
- Predsedníčka komisie informovala prítomných členov o výške vyzbieraných finančných
prostriedkov v rámci benefičného koncertu, t.j. 4.164 eur, ako aj s ich prerozdelením
v rovnakej sume pre obe rodiny – rod. Mikuláškovú a rod. Šmitalovú. Okrem toho dostali
aj rôzne vecné dary.
- Poprosila členov o názory k skupinám – hosťom koncertu, ako aj k termínu koncertu,
keďže v decembri je viacero kultúrnych akcií, napr. aj vianočný koncert ZUŠ a p. riaditeľka
ZUŠ navrhovala posunúť termín benefičného koncertu, aby deti toho nemali veľa.
- Natália Kopernická informovala ostatných, že v niektorých mestách ZUŠ-ka pripravuje až
Trojkráľový koncert.
- Predsedníčka komisie vyjadrila spokojnosť s priebehom a výsledkom benefičného
koncertu a zároveň poprosila členov, aby si čím skôr premysleli hosťa benefičného
koncertu v r. 2016, lebo keď začala oslovovať známych spevákov a skupiny v auguste
2015, bolo to už neskoro.
Vianočné trhy „Čas radostný, čas vianočný“
• Predsedníčka komisie:
- Ocenila ochotu účinkujúcich v živom betleheme, ako aj ďalších vystupujúcich.
- Upozornila na nedostatky, na ktoré si treba dať v nasledujúcom roku pozor (aby OKI
zabezpečilo občerstvenie pre účinkujúcich v živom betleheme, posunúť dobu predaja,
aby si ľudia, čo prídu na program, mohli nakúpiť aj v neskorších hodinách,...)
- Informovala o spokojnosti vnútorných predajcov s lepšími „tržbami“ vďaka
vonkajšiemu programu.
- Položila členom otázku, čo si myslia o situovaní vianočných trhov vo dvore CVČ.
• J. Kološta a K. Štrbová sa vyjadrili, že by uprednostnili Radničný park aj za cenu deľby
„vonkajších“ a „vnútorných“ trhov.
• L. Polcová so skúsenosťami predajcu v roku 2014 priznala, že niektorí starší predajcovia
možno ocenia aj naďalej predaj vo vnútorných priestoroch.
• V. Valachovičová upozornila na VZN o trhových miestach schválené v novembri 2015,
ktoré kvôli nevôli poslancov nezahrňuje Radničný park ako trhové miesto pre vianočné
trhy a nutnosť ho meniť, ak by mali byť trhy v parku.
• R. Jányová vyjadrila názor, že možno je dvor CVČ predsalen lepší z dôvodu blízkosti Lídla.
Záverečné stanovisko k bodu:
Benefičný koncert:
- Členovia komisie sa zhodli, že:
o benefičný koncert by nemal trvať dlhšie ako 1 a ½ hodiny
o v programe by mal účinkovať iba jeden hosť, zvyšný program zastrešia žiaci
novobanských škôl
o termín zostane nezmenený, tzn. v decembri 2016
- Členovia komisie si do marcového zasadnutia komisie premyslia termín a tipy na hosťa
benefičného koncertu, ktorý sa uskutoční v decembri 2016.
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Vianočné trhy:
- Členovia komisie chcú pokračovať v organizovaní vonkajších vianočných trhov zatiaľ
vo dvore CVČ, pričom navrhujú, aby predajný čas vnútorných trhov v CVČ bol posunutý
namiesto 8,00 – 17,00 hod. na 9,00 – 18,00 hod.
K bodu č. 4
Pripravované podujatie – Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015
- Podujatie sa uskutoční 12. februára 2016 o 17,00 hod. v kine Vatra
- Dagmar Lachká informovala členov komisie o prebiehajúcich prípravách tohto podujatia.
Oboznámila prítomných o oslovení novobanských škôl, aby aj oni nominovali svojho
najúspešnejšieho športovca školy a v krátkosti zhrnuli svoju športovú činnosť v priebehu
roka. Prípadní nominovaní žiaci budú odmenení darčekovou poukážkou z CYKLO SPORT
3000 a pohárom. Nominovaní športovci, uverejnení v novobanských novinách, ako aj
„Najlepší tréner roka 2015“ dostanú pohár a darčekovú poukážku z predajne Vojšín šport.
- Tiež oboznámila členov komisie so sprievodným programom tohto podujatia – mažoretky
CVČ s choreografiou Karate, fitnessky, tanec TŠK Tiffany, na koniec pôjde film
Ing. D. Tužinského „Vlastiveda s Bike team NB“. Moderovať bude Mgr. Maroš Havran.
- D. Lachká plánovala vyhlásiť aj kategóriu športovec – senior, čo ale R. Jányová a K. Štrbová
nepovažujú za potrebné.
Záverečné stanovisko k bodu:
Ďalšie informácie budú prehodnotené na najbližšom zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu, ktorej súčasťou bude pravdepodobne aj generálka k podujatiu.
K bodu č. 5
Diskusia
- Predsedníčka komisie sa opýtala na financovanie mestského zboru Cantus Monte Regis,
ako aj folklórnej skupiny Vinička (odmeny, cestovné a pod.) a či majú vôbec nejaké výhody
v porovnaní s občianskymi združeniami prijímajúcimi dotácie v oblasti kultúry.
- D. Lachká uviedla, že mesto dalo v r. 2015 zboru ušiť pánske banícke uniformy, aby zbor
reprezentoval v jednotnom oblečení a FSk Viničke hradí napríklad cestovné na vystúpenia.
- Predsedníčka informovala o jarnej videoprojekcii plánovanej na piatok 4. marca 2016
o 19,00 hod. R. Jányová si z dôvodu volieb (v sobotu 5.3.´16) nemyslí, že termín je vhodný.
Záverečné stanovisko k bodu:
- D. Lachká pripraví podrobnejšie informácie o fungovaní Cantus Monte Regis a FSk Vinička.
- Predsedníčka komisie dohodne s OKI náhradný termín jarnej videoprojekcie.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 19:50 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v termíne 9. 2. 2016 o 16.00 hod.
V Novej Bani, 13. 1. 2016
Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: ...............................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 13. 1. 2016
Uznesenie č. 1/2016
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 3.800 EUR podľa navrhnutých súm
uvedených v tabuľke č. 1 nasledovne:

TABUĽKA č. 1
P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

1.

OZ Háj

2.500 €

2.

OZ Tajch

2.400 €

3.

RZ pri ZUŠ Nová
Baňa

300 €

4.

Spoločenstvo
rodičov pri ZŠ
sv. Alžbety

200 €

5.

OZ pri CVČ Centráčik

300 €

6.

RZ pri GFŠ Nová
Baňa

350 €

7.

OZ Rady rodičov
pri SOŠ obchodu
a služieb

200 €

SPOLU:
Hlasovanie č. 1
Prítomných 6
V Novej Bani, 13. 1. 2016

6.350 €

Za

Návrh
pridelenia

Účel
Náklady spojené s nákupom dámskych a pánskych
čižiem a tekovských krojov
Úhrada časti nákladov na hudobné kapely
a ozvučenie na podujatie Letná Folková Nová Baňa
a Rocková noc, úhrada časti nákladov na hudobné
a kultúrne subjekty a ozvučenie, detské rekvizity
a sladké odmeny na Akcie deťom počas leta (júl,
august 2016)
Úhrada časti nákladov spojených s podujatiami:
Klavírna súťaž, Akordeónová súťaž, Prehliadka
ľudového spevu (nákup ocenení pre žiakov –
diplomy, vecné dary)
Úhrada časti nákladov na nákup propagačného
materiálu, občerstvenia a cien pre víťazov
v jednotlivých kategóriách speváckej súťaže
„Celodiecézne kolo v speve kresťanskej a ľudovej
piesne“
Zabezpečenie kostýmov /nákup kostýmov, resp.
zakúpenie látok + ušitie/ a rekvizít pre
účinkujúcich v živom betleheme počas vianočných
trhov mesta Nová Baňa
Úhrada časti nákladov na zabezpečenie tvorivých
dielní „Mesto a naša škola“ – nákup materiálu
Úhrada časti nákladov spojených s účasťou na 24.
ročníku celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy
stredných odborných škôl a stredísk praktického
vyučovania „Mladý tvorca“ – výroba plagátov,
propagačných materiálov, výzdoba prezentačného
stánku, prezentov, cestovné a pod.
SPOLU:

6

Proti:

0

Zdržalo:

.................................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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1.300 €

1.500 €

250 €

180 €

250 €

150 €

170 €

3.800 €

0

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 13. 1. 2016
Uznesenie č. 2/2016
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 40.000 EUR podľa navrhnutých súm
uvedených v tabuľke č. 2 nasledovne:

TABUĽKA č. 2
P.č.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Žiadateľ

MFK Nová Baňa

Fitness TABO
Zuzana
Rodičovské
združenie
pri MŠ
MIŠIMOTO –
Miroslav Šipikal

Tanečnošportový klub
TIFFANY Nová
Baňa

Klub športovej
kynológie Nová
Baňa
OZ Priatelia
deťom

Žiadaná
suma

20.000 €

5.000 €
150 €
1.500 €

4.000 €

1.200 €
200 €

8.

ŠK POOLO

1.550 €

9.

TJCX s.r.o.

2.000 €

10.

MO SRZ Nová
Baňa

4.500 €

Účel
Náklady na prepravu, rozhodcov a delegátov zápasov
mládežníckych družstiev, náklady na príspevky na činnosť
licenčných trénerov mládežníckych družstiev, nákup šport.
materiálu a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk
k činnosti, náklady na športové poplatky za výkon
matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci el. systému
futbalu ISSF účtované mesačnými faktúrami SFZ Bratislava
Náklady na štartovné, cestovné a prípravu pretekárov
(nákup prípravkov pre zvyšovanie kval. úrovne pretekárov
Doprava detí z MŠ a elokovaných tried a občerstvenie
pre deti na Športový olympijský deň pre deti MŠ v areáli
rekreačného zariadenia LOSOS - Tajch Nová Baňa
Náklady na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj
pre motocyklového jazdca Adama Šipikala
Náklady na štartovné, cestovné, licenčné a členské
poplatky, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál
na zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera
mládeže, prenájmy športovísk k činnosti, materiálnotechnické zabezpečenie činnosti klubu /CD prehrávač,
reproduktory,...), medaily, diplomy, plagáty, vecné ceny,
propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové
súpravy
Technické zabezpečenie výcvikového tábora s pretekom
podľa ZM, občerstvenie, zakúpenie cien pre víťazov,
odmeny pre rozhodcov
Náklady spojené s nákupom športových potrieb, vecných
ocenení, občerstvenia
Nákup športového vybavenia, úhrada prenájmu telocvične,
odmeny za vedenie basketbalového a volejbalového
krúžku, nákup cien, trofejí a občerstvenia, grafické
spracovanie diplomov
Zakúpenie cien pre víťazov Majstrovstiev SR v horskej
cyklistike, ktoré sa budú konať v lyžiarskom stredisku
Drozdovo v júli 2016
Náklady spojené s úhradou štartovného, cestovného
a ubytovania počas pretekov
9

Návrh
pridelenia

17.700 €

1.000 €
140 €
530 €

2.900 €

700 €
200 €

650 €

550 €
170 €

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

11.

Bike team NB

1.500 €

12.

Hokejový klub
HC Nová Baňa

1.000 €

13.

Stolnotenisový
klub Nová Baňa

4.000 €

14.

Jazdecká škola
BERI s.r.o.

500 €

15.

TJ Slovan Nová
Baňa

980 €

16.

ŠK KARATE Nová
Baňa

9.400 €

17.

OZ Lyžiari mesta
Nová Baňa

300 €

18.

SKI TEAM Nová
Baňa

3.000 €

19.

Tenisový klub
TAJCH Nová
Baňa

350 €

20.

OZ pri CVČ –
Centráčik

500 €

SPOLU:

61.630 €

Návrh
pridelenia

Účel
Náklady spojené s údržbou existujúcich cyklotrás, výroba
a osadenie odpočívadla na červenom okruhu, zakúpenie
tímového oblečenia Bike Team NB, materiálno-technické
zabezpečenie, PHM
Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom – tréningové
jednotky na zimnom štadióne v LV, priateľské zápasy,
korčuľovanie pre deti MŠ a ZŠ
Náklady spojené s výchovou talentovanej mládeže, náklady
na energie, trénera, cestovné náklady a náklady
na štartovné na súťaže, nákup športového materiálu
Náklady spojené s nákupom cien, úhradou rozhodcov
(SZJV, májové, júnové, septembrové preteky JŠ BERI),
sústredenie, prenájom priestorov
Čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži
(cestovné, členské, vstupný poplatok), nákup športového
vybavenia – šachové súpravy
Náklady na materiálno-technické zabezpečenie činnosti
klubu, štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie,
sústredenia, športové oblečenie s označením mesta
Náklady spojené s usporiadaním pretekov na lanovej
a opičej dráhe v rámci Týždňa športu pre všetkých
a Summer Jam 2016 – obnova lanovej dráhy /nákup reziva
a potrebného
materiálu/,
vecné
ceny,
odmeny
a občerstvenie pre účastníkov oboch podujatí
Náklady spojené so zabezpečením lyžiarskej súťaže
Oblastná lyžiarska liga, zabezpečenie tréningových
jednotiek, náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi
a organizovaním pretekov (cestovné, štartovné, medaily,
občerstvenie, vecné ceny), prenájom telocvične
Organizácia tenisového turnaja, tenisovej olympiády
pre deti, technické zabezpečenie /tenisové pomôcky,
kužele, atletický rebrík, tenisové loptičky, kruhy/,
občerstvenie a nákup vecných odmien
Náklady spojené s podujatím Malý záchranár (sladké
odmeny, pitný režim, medaile, ceny, diplomy a tričká
pre deti a organizačný tím)
SPOLU:

Hlasovanie č. 2
Prítomných 6

Za

5

Proti:

V Novej Bani, 13. 1. 2016

1

Zdržalo:

0

................................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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1.140 €

550 €

3.050 €

270 €

520 €

6.680 €

220 €

2.400 €

230 €

400 €
40.000 €

