Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
dňa 9. 4. 2014

Prítomní:

Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma, Mgr. Peter
Hudec, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Alica Bindová

Neprítomní:

Jozef Barniak, PaedDr. Tatiana Polcová, Ján Pastier

Program:
Otvorenie
1. Prerokovanie Návrhu zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných
priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa.
2. Príprava 3.ročníka Ľahkoatletického mítingu
3. Rôzne
4. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1
Členovia komisie dostali na preštudovanie a pripomienkovanie pracovný materiál - Návrh
zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách
a mestských budovách mesta Nová Baňa. Vznikla potreba vypracovať zásady, ktoré by sa
zaoberali touto problematikou. Pripravila ich Mgr. I. Lukáčová, komisia má k návrhu vyjadriť
svoje pripomienky.
Predložené návrhy od členov komisie:

Ing. Vincent Štuller
- Charakteristiku verejného priestranstva dať do Úvodných ustanovení a z textu vyňať
cintorín ako verejné priestranstvo, ktorého sa týkajú navrhované zásady
- Druhá časť – čl.2 – z bodu 1 – text finančné zdroje presunúť do bodu 2 ako nový
(nasledujúci) bod f – aby sa informácia o finančných zdrojoch stala povinnou súčasťou
návrhu
- Druhá časť – čl. 3 – slovo odporúčania nahradiť slovom stanoviska
- Netreba zabudnúť na mestské budovy, ktoré sú v dlhodobom prenájme – to sa bude
musieť riešiť individuálne (súhlas nielen majiteľa ale aj prenajímateľa)
- Pokiaľ by sa malo osadenie pamätnej tabule či busty týkať náboženskej obce, musí sa
k tomu aj náboženská obec, organizácia ...

Maroš Toma
- Druhá časť – čl.1 – slovo žiadosti nahradiť slovom návrhu a príslušne doplniť zmysel
vety:
Návrhy na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách
mesta Nová Baňa a mestských budovách predkladá navrhovateľ na základe návrhu
podaného na Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani.
-

Druhá časť – čl.2 – odporúčanie od odborníkov (posudok) by mal byť povinnou
prílohou návrhu na osadenie .... Aby komisia vedela komplexne posúdiť návrh
Nevytvárať žiadny ďalší formulár ako žiadosť o osadenie – Návrh na osadenie bude
považovaný za žiadosť
Ako to bude s údržbou osadených tabúľ ? Kto sa bude o ne starať ?

Katarína Štrbová
- Ak MsZ schváli VzN a potom následne podľa znenia VzN aj osadenie pamätnej tabule,
busty či pomníka, preberá zodpovednosť za starostlivosť a údržbu Mesto Nová Baňa.
K bodu 2
Predsedníčka komisie určila členov komisie, ktorí budú členmi užšieho organizačného tímu
3. ročníka ľahkoatletické mítingu – Alica Bindová, Peter Hudec, Tatiana Polcová, Eva
Mikušková. Termín mítingu bude dohodnutý najprv s riaditeľkou ZŠ J. Zemana, navrhnutý je
posledný májový týždeň.
Po Veľkej Noci bude zvolané prvé stretnutie riaditeľov a učiteľov TV.

K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými témami:
BENEFIČNÝ KONCERT
Katarína Štrbová
- je nutné doriešiť podmienky pridelenia časti financií získaných z benefičného koncertu
pre Reného Fabiána.
- René má záujem v rámci rozvoja svojho tanečného či speváckeho talentu o hodiny
so špecializovaným trénerom, ktoré by mu boli v týchto financií uhradené
- Zapisovateľka komisie vypracuje list adresovaný p.Fabiánovej, v ktorom ju
oboznámime so sumou prislúchajúcou Renému a s podmienkami pridelenia financií.
Termín do 25.04.2014.
OCENENIE DARCOV KRVI
Eva Mikušková
- P.Jasenáková z Červeného kríža nám poslala mailom zoznam darcov krvi ktorích je 75
z toho diamantových 2, zlatých 12, strieborných 20, bronzových 41.
Katarína Štrbová
- Vyzvala členov komisie aby podali návrhy na benefity, ktoré by boli darcom krvi
poskytnuté v rámci mesta.
- V návrhoch bol ako najschodnejší voľný vstup na vybrané kultúrne podujatia Melekova
divadelná NB, Heligonkári,
- Ďalšie návrhy - odpustenie poplatku za komunálny odpad, parkovná zľava, až bude
doriešené platenie parkovného v meste
- Diamantoví darcovia by boli navrhnutí na Cenu mesta
- Budeme iniciovať stretnutie kompetentných z MsÚ– po zosumarizovaní návrhov

PROJEKT – Nová Baňa otvára brány
Zapisovateľka predložila návrh projektu Nová Baňa otvára brány, ktorý priniesol p.Burjaniv. Je
to rozsiahly projekt, ktorého účelom je spopularizovať mesto, jeho prírodné, kultúrne
a historické zaujímavosti, zvýšiť záujem domáceho obyvateľstva o vlastné mesto ale aj priviesť
do mesta krajanov, rodákov i ďalších záujemcov. Na jeho organizácii by sa podieľali
dobrovoľníci a členovia komisie, zapojili by sa inštitúcie Pohronské múzeum, Farský úrad,
Mestská knižnica, odd. kultúry, miestne školy.
Je inšpiratívny, ale v takom širokom rozsahu ako je navrhnutý je ťažko realizovateľný, náročný
na ústretovosť zainteresovaných inštitúcii a náročný na dobrovoľníkov.
Členovia komisie mali niekoľko návrhov, ako by mohol projekt prebiehať (odfotiť sa na mieste
.... získať Kartu Novobančana – zľava na nákup tovaru v IC .... )
Tento projekt bude predložený aj vedúcej OKI a Komisií cestovného ruchu.
K bodu 4
Členovia komisie diskutovali na rôzne témy:
Vincent Štuller
- Na stránke mesta je málo interaktívnych informácii, chýbajú miestne zaujímavosti,
interaktívne mapy ...
Vanda Prandorfyová
- Chýbajú jej turistické vychádzky do okolia NB, do miestnych častí s niekým, kto by
o nich vedel porozprávať zaujímavosti ...
Katarína Štrbová
- Úloha do budúceho zasadnutia komisie – návrhy ocenenia dobrovoľníkov v rámci
Mesta Nová Baňa.
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 7. 5. 2014 o 16:00 hod. vo vestibule kina
Vatra.
V Novej Bani, dňa 9. apríla 2014.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

