
Z á p i s 
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 13. 2. 2014 

 
Prítomní:  Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier,                 

Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma  
 
Neprítomní: PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Peter Hudec, Ing. Vincent Štuller  
 
Ďalší prítomní:  Peter Pšenák (TŠK Tiffany), Alexander Šadlák (Hokejový klub), Michal 

Šipikal (Adam Šipikal), Jozef Antal (Stolnotenisový klub), Peter Korbeľ 
(MFK), Viera Kollárová (OZ TAJCH), Mgr. Marta Urdová (ZUŠ). 

 
Program:   
 

O t v o r e n i e 
1. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta pre žiadateľov  
    na rok 2014.   
2. Príprava Jarnej kvapky krvi 
3. Rôzne                                                                                                           
4. Diskusia                                                                                                         
Z á v e r 
 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov aj 
prítomných hostí na zasadnutí komisie, ospravedlnila neprítomných členov. Skonštatovala, že 
komisia je uznášania schopná.  
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka komisie informovala o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2014.  

- Všetky žiadosti boli doručené včas v stanovenom termíne do 30.11.2013 
- všetky žiadosti splnili podmienky ktoré udáva všeobecné záväzné nariadenie 

o dotáciách  
- bolo prijatých 21 žiadostí, z toho 17 na šport a 4 na kultúru spolu v sume 73.420 EUR  
- rozpočet na kapitolu šport je navrhnutý na sumu 40.000 EUR a kapitolu kultúra na 

sumu 3.800 EUR. Nemôžeme splniť predstavy všetkých žiadateľov, v tejto finančnej 
situácii ktorá je na Slovensku a v našom meste, je to slušná suma na prerozdelenie. 

- dotácie rozdeľujeme naraz na celý rok, väčšie sumy na dve splátky 
- prihliadame na masovosť športu a snažíme sa uprednostniť tie kluby, ktoré 

systematicky, cielene pracujú s deťmi a mládežou  
- dotácia od mesta nemôže byť jediným zdrojom financií na fungovanie klubov 

 
Predsedníčka komisie prešla k žiadostiam, postupne oboznamovala prítomných s jednotlivými 
žiadosťami klubov a OZ, kládla doplňujúce otázky prítomným zástupcom klubov týkajúcich sa 
jednotlivých žiadostí, prípadne ich vyzvala aby sa vyjadrili k žiadostiam. Na záver oznámila 
sumu odporučenú na pridelenie a dala hlasovať o jednotlivých navrhnutých sumách. 
 
1/Mestský futbalový klub Nová Baňa OZ 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 31.500 EUR 
- účel použitia dotácie: Na zabezpečenie činností – náklady na prepravu na futbalové 

zápasy, náklady na rozhodcov a delegátov zápasov, náklady na príspevky na činnosť 
licenčných trénerov, nákup športového materiálu a výstroje, jednorázové prenájmy 
športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky za vykonanie matričných úkonov 
riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému futbalu „ISSF“ a zabezpečenie 
prevádzky predpísaného klubového internetu. 



 
Predsedníčka komisie vyzvala prítomného pána Korbeľa, aby zodpovedal pár otázok  

- akým podielom prispievajú rodičia ? – rodičia platia členský poplatok, minulý rok to 
bolo okolo 6.000 EUR, bolo to uvedené aj v hodnotiacej správe. Po uzávierke roka 
2013 nám poskytnú komisii údaj. 

- Členskú základnú udávajú takú ako vlani (130 členov), nemá ani stúpajúcu ani 
klesajúcu tendenciu – nie, je to stabilná základňa, ktorá sa obmieňa a menia sa len 
vekové kategórie hráčov 

- V zúčtovaní dotácie boli vysoké poplatky za Internet – sú to internetové registrácie, 
evidencie hráčov pred zápasmi, je to povinnosť ISSF 

- V rámci úsporných opatrení odporúčame lacnejšieho prevádzkovateľa Internetu 
 
Hlasovanie č.1 o pridelení dotácie 20.000 EUR pre Mestský futbalový klub na rok 2014 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
2/Stolnotenisový klub Nová Baňa           

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 4.000 EUR 
- účel použitia dotácie: náklady spojené s výchovou talentov, cestovné a štartovné na  

            dlhodobé súťaže, športový materiál  
 
za komisiu K. Štrbová – klub pracuje s mládežou systematicky, pravidelne informujú o svojich 
výsledkov v Novobanských novinách, majú veľmi pekné výsledky, nemáme žiadne doplňujúce 
otázky.  
 
Hlasovanie č.2 o pridelení dotácie 3.000 EUR pre Stolnotenisový klub Nová Baňa na rok 
2014 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
3/Hokejový klub HC Nová Baňa 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 2.000 EUR 
- účel použitia dotácie: prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom    

 
za komisiu K. Štrbová 
 – je pripomienka na organizáciu výjazdov na korčuľovanie, aby bol vždy prítomný niekto 
z klubu a aby bolo samotné korčuľovanie organizovanejšie, členovia klubu sa venovali 
prítomným deťom, usmernili deti a pod. Cez jarné prázdniny by bolo vhodné korčuľovanie 
zorganizovať a včas spropagovať. 
-privítali by sme v rámci Týždňa športu pre všetkých akciu pre deti keby zorganizovali ako 
klub na Záhrbe na „Hlina aréne“. 
 



Hlasovanie č.3 o pridelení dotácie 2.000 EUR pre Hokejový klub HC Nová Baňa na rok 
2014 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
4/Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 4.500 EUR 
- účel použitia dotácie: štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál na 

zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera mládeže, jednorázové prenájmy 
športovísk k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, medaile, 
diplomy, plagáty, vecné ceny, propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové 
súpravy  

 
za komisiu K. Štrbová 

- členská základňa 91 členov, dobré výsledky, často spolupracujú s mestom, vystupujú na 
podujatiach 

p.Pšenák 
- zaujíma sa o účel použitia dotácie, v minulom roku mu bol účel použitia dotácie upravený, 
hoci o tom nebol upovedomený, nemohli si vyúčtovať náklady súvisiace s 10. ročníkom 
DEFILÉ a tiež externého trénera 
K. Štrbová 
- pri podpise dohody si to treba pozrieť, pretože komisia má právo sa rozhodnúť či daný účel 
podporí či nie. Čo sa týka trénera, považujeme manželov Pšenákovcov za kvalifikovaných 
trénerov, prečo ďalší externý tréner ? 
p.Pšenák 
- každý takýto tanečný klub má aj externých „profi“ trénerov, aby sa mohli jeho členovia 
zdokonaľovať. Keď to nebudú využívať, nebudú napredovať, neposunú sa ďalej. Vie že aj 
v ostatných mestách to tak funguje, tiež dostávajú kluby dotácie a vyplácajú z nich aj externých 
trénerov. 
- klub funguje celoročne – nie sezónne, na Defilé doplácali z vlastných financií, ale to si už 
nemôžu dovoliť fungovať takým spôsobom, teda ak nebudú mať dostatočnú podporu od mesta, 
budú to musieť financovať rodičia, prípadne nebudú robiť tie podujatia čo robili doteraz. 
 
Hlasovanie č.4 o pridelení dotácie 2.350 EUR pre TŠK Tiffany na rok 2014 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
 
5/Miroslav Šipikal - MIŠImoto 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 1.000 EUR 



- účel použitia dotácie: štartovné, kúpa náhradných dielov na motocykel, PHM, 
Pneumatiky, Výstroj pre Adama Šipikala, motocyklového jazdca.                                                                

 
za komisiu K. Štrbová 

- za koho Adam štartuje ? – za Slovenskú motocyklovú federáciu (SMF) a časopis Svet 
motocyklov (SM) a je to občan Novej Bane 

- ako prezentoval mesto na súťažiach ? – erb mesta má na motorke, na dodávke ako 
sprievodnom vozidle, na drese. Reklama závisí od výšky dotácie, každý sponzor má iné 
požiadavky.  
Výsledky má veľmi dobré, časť z nich bola prezentovaná aj cez Novobanské noviny, 
z 18 závodov stáli 13 x na stupni víťazov, uspeli aj na medzinárodných podujatiach.  

K. Štrbová – pomýlilo nás to, že Adam štartuje za SMF, čo je už vyššia kategória, nie za mesto 
– áno, ale hľadajú si financie kde sa dá, niečo im dá SMF, niečo SM, niečo mesto ... Už sa 
nehlásia do Vyhlásenia najlepších športovcov mesta NB, pretože sa tam podľa ich názoru 
prihlasujú športovci so slabými výsledkami oproti nim, takí, ktorí sa im nerovnajú. Naposledy 
sa zapojili keď bol Adam Šipikal majstrom Slovenska. Aj naďalej sa umiestňuje na popredných 
priečkach. Je to všetko veľmi finančne náročné, ale napriek tomu sa snažia v tom pokračovať. 
Majú aj ďalších záujemcov o tento šport, ale je tu problém s tréningom, s vymedzením vhodnej 
lokality na trénovanie, kde by to neobťažovalo ostatných.   
V. Prandorfyová – prečo ste neprihlásili Adama medzi najlepších športovcov mesta ? – pretože 
to podľa nich nie je spravodlivé a tie športy sú rôznorodé a nedajú sa dostatočne porovnávať 
výkony tých športovcov – napr. futbal a motocyklový jazdec.  
- ľudia nechápu správne tú anketu, nominantov si dávajú kluby samé, o víťazovi ankety 
rozhodujú čitatelia 
 
Hlasovanie č.5 o pridelení dotácie 150 EUR pre Miroslav Šipikal - MIŠImoto  
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
6/OZ TAJCH 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 2.400 EUR 
- účel použitia dotácie: Letná folková Nová Baňa – 18. ročník folkového festivalu, úhrada 
časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie, Rocková noc – 3. ročník rockového 
koncertu - úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie, akcie DEŤOM – 
úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie, detské rekvizity 
a sladké odmeny.  

 
V. Kollárová – rozpočet na akcie bol 6.800 EUR, dostali sa do situácie, kedy mali naplánované 
akcie ale nemohli ich usporiadať pretože nezohnali dostatok financií od sponzorov, k tomu 
prišli vysoké SOZA poplatky, preto musia akcie redukovať. Uvítajú akúkoľvek podporu a budú 
za ňu vďační.  
 
Hlasovanie č.6 o pridelení dotácie 2.000 EUR pre OZ TAJCH  
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  



Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
7/Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 300 EUR 
- účel použitia dotácie: nákup ocenení pre žiakov /diplomy, vecné ceny/ na regionálnu 

akordeónovú, klavírnu súťaž a Prehliadku ľudového spevu (apríl – máj 2014).     
 
Mgr. Urdová – uvíta akúkoľvek podporu, tieto súťaže už začínajú byť nadregionálne, lebo sa 
k nim hlásia napr. aj z Nitry. Tým súťaž získava dobré meno a vyššia úroveň a aj sa propaguje 
naše mesto a dobré meno ZUŠ, v tomto roku majú sľúbenú profesorku z konzervatória do 
poroty.  
 
Hlasovanie č.7 o pridelení dotácie 300 EUR pre Rodičovské združenie pri Základnej 
umeleckej škole 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
Predsedníčka komisie po tomto hlasovaní poďakovala prítomným zástupcom klubov a OZ za 
účasť, popriala im veľa energie do ďalšej práce. Zapisovateľka komisie pripomenula, že 
navrhnuté sumy nad 1.660 EUR pôjdu v návrhu na uznesenie do marcového zasadnutia MsZ, 
kde budú o nich hlasovať poslanci. Až po ich schválení budú vyhotovené príslušné dohody 
o poskytnutí dotácie. Potom zo zasadnutia komisie odišli.  
 
Členovia komisie pokračovali v prerokovávaní ďalších prijatých žiadostí a v hlasovaní:   
 
8/TJ SLOVAN Nová Baňa – Šachový oddiel 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 850 EUR 
- účel použitia dotácie: čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži 

(cestovné, členské, vstupný poplatok) a drobné odmeny pre účastníkov šachového 
turnaja pre mládež   

 
Hlasovanie č.8 o pridelení dotácie 500 EUR TJ SLOVAN Nová Baňa – Šachový oddiel 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
9/Klub športovej kynológie Nová Baňa 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 1.500 EUR  



- účel použitia dotácie: technické zabezpečenie, zakúpenie technických prostriedkov, cien 
pre víťazov kynologických akcii (3. ročník Obranárskeho preteku o pohár primátora 
mesta Nová Baňa, 3. ročník letného výcvikového tábora, Majstrovstvá SR BVK pod 
záštitou Zväzu športovej kynológie.)   

 
Hlasovanie č.9 o pridelení dotácie 300 EUR pre Klub športovej kynológie Nová Baňa 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
10/Športový klub KARATE Nová Baňa       

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 9.300 EUR 

- účel použitia dotácie: materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné,    
   cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia 

- k žiadosti priložený termínový kalendár na rok 2014  
 
za komisiu K. Štrbová – klub dosahuje výborné výsledky, systematicky pracuje s deťmi                      
a mládežou, pravidelne informujú o svojich výsledkov v Novobanských novinách, načas si plní 
svoje povinnosti, nemáme žiadne doplňujúce otázky.  
 
 
Hlasovanie č.10 o pridelení dotácie 7.000 EUR pre ŠK Karate Nová Baňa na rok 2013 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
11/Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Nová Baňa 

- žiadosť úplná  
- požadovaná výška dotácie 300 EUR 
- účel použitia dotácie: nákup rybárskych pomôcok na športovú činnosť (LRU – plávaná 

II. liga)                                         
  
Hlasovanie č.11 o pridelení dotácie 150 EUR pre MOSRZ 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
12/Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o.  

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 200 EUR 



- účel použitia dotácie: preteky jazdeckej školy, máj – september, financovanie 
zdravotnej služby, nákup cien, úhrada nájmu športoviska, úhrada rozhodcov  

 
Hlasovanie č.12 o pridelení dotácie 300 EUR pre Luciu Ivínovú – Jazdecká škola Beri, 
s.r.o. 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
13/SKI TEAM Nová Baňa 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 2.000 EUR 
- účel použitia dotácie: zabezpečenie tréningových jednotiek, náklady spojené 

s lyžiarskymi pretekmi, organizovaním pretekov  
- k žiadosti priložený kalendár pretekov na sezónu 2013-2014  
 

Komisia odporúča vylúčiť účel použitia na zakúpenie tréningovej výbavy a výstroja pre deti.   
 
Hlasovanie č.13 o pridelení dotácie 1.000 EUR pre SKI TEAM Nová Baňa  
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
14/OZ PRIATELIA DEŤOM  

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 500 EUR 
- účel použitia dotácie: nákup športových potrieb na stolný tenis, potrebná účasť na 

európskych turnajoch v stolnom tenise, klasifikácia a registrácia hráčov v boccii v rámci 
SR, účasť na súťažiach v bocii 

 
Hlasovanie č.14 o pridelení dotácie 300 EUR pre OZ PRIATELIA DEŤOM Nová Baňa  
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
15/Rodičovské združenie pri Základnej škole Jána Zemana 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 600 EUR 
- účel použitia dotácie: materiálno-technické zabezpečenie športového podujatia                               

3. ročník Ľahkoatletického mítingu – príprava hracích plôch, športové náčinie, náradie, 
ceny, medaily, občerstvenie 

 



Hlasovanie č.15 o pridelení dotácie 600 EUR pre Rodičovské združenie pri Základnej 
škole Jána Zemana 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
16/Bike Team NB 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 5.000 EUR 
- účel použitia dotácie: Vytvorenie cyklotrás v meste Nová Baňa a okolí – materiálno-

technické zabezpečenie, prípravné práce – zameranie pozemkov, vytýčenie sietí a pod., 
tvorba, vydanie, výroba, propagačného materiálu, cyklomáp, informačných tabúľ, 
orientačných tabúľ a podobného materiálu súvisiaceho s cyklotrasami. 

 
Hlasovanie č.16 o pridelení dotácie 1.500 EUR pre Bike Team NB 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
17/TK TAJCH NB 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 320 EUR 
- účel použitia dotácie: čiastočná úhrada nákladov spojených s reprezentáciou klubu na 

družstevnej úrovni – poplatky za individuálnu a kolektívnu registráciu hráčov, tenisové 
lopty, cestovné náklady, Tenisový turnaj pre deti – náklady spojené s organizáciou, 
nákup cien a občerstvenia 

 
Komisia sa rozhodla podporiť len zorganizovanie tenisový turnaj pre deti a náklady s tým 
spojené.   
 
Hlasovanie č.17 o pridelení dotácie 150 EUR pre TK TAJCH NB 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
18/Športový klub POOLO                  

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 2.300 EUR 



- účel použitia dotácie:  
            Basketbal muži – nákup športového vybavenia, úhrada telocvične za študentov, odmena  
 za vedenie basketbalového krúžku detí, nákup cien a občerstvenia na Vianočný turnaj  
            v basketbale. 
 Volejbal ženy a muži – nákup športového vybavenia, úhrada telocvične za študentov,  
            odmena za vedenie volejbalových krúžkov detí, Memoriál Edky Šurkovej – nákup cien  
            a občerstvenia, Vianočný turnaj vo volejbale nákup občerstvenia a cien 
 Tenis – Mestská tenisová liga – nákup trofejí, občerstvenie a diplomy na záverečný  
            turnaj, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta – nákup cien a občerstvenia 
 Biliard – zápisné do ligy, športové vybavenie (sada biliardových gulí) 

 
Komisia odporúča podporiť Memoriál Edky Šurkovej, odmenu za vedenie basketbalového 
a volejbalového krúžku detí, turnaje konané počas roka - basketbalový turnaj, volejbalový 
turnaj, Mestská tenisová liga.   
 
Hlasovanie č.18 o pridelení dotácie 400 EUR pre ŠK POOLO 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
19/Občianske združenie pri CVČ – CENTRÁČIK 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 500 EUR 
- účel použitia dotácie: „Štvorlístok zdravia“ – projekt pre deti predškolského veku – 

zabezpečenie pitného režimu, sladkostí, medailí, cien, diplomov, tričiek pre deti 
a organizačný tím 
 

Hlasovanie č.19 o pridelení dotácie 500 EUR pre Občianske združenie pri CVČ - 
CENTRÁČIK  
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
20/OZ Lyžiari mesta Nová Baňa   

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 350 EUR 
- účel použitia dotácie: HUBARACE 2014 (downhillové bicyklové preteky), Preteky na 

lanovej a opičej dráhe pre deti - prenájom časomiery na preteky, vecné ceny pre víťazov     
 
Hlasovanie č.20 o pridelení dotácie 300 EUR pre OZ Lyžiari mesta Nová Baňa 
 
Prítomní – 6 
Za – 6 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Maroš Toma,                
              Mgr. Vanda Prandorfyová  



Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
21/Gothoom Productions s.r.o. 

- žiadosť úplná 
- požadovaná výška dotácie 4.000 EUR 
- účel použitia dotácie: zaplatenie ozvučenia, oplotenie, prenosné toalety TOI TOI na 

hudobný festival GOTHOOM open air fest 2014 
 
Vzhľadom na tom, že sa podujatie neuskutoční v meste Nová Baňa, komisia neodporúča 
podporiť toto podujatie.  
 
Týmto boli odporučené dotácie na prerozdelenie na kapitolu šport v sume spolu 40.000 EUR 
a na kapitolu kultúra v sume spolu 2.800 EUR.  
Zapisovateľka pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta a následnej vyhotoví 
príslušné dohody, predloží na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe podpísanej dohody 
zabezpečí finančné oddelenie prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa podľa 
finančných možností mesta Nová Baňa. Na dotácie nad 1.660 EUR pripraví zapisovateľka 
komisie jednotlivé uznesenia na marcové zasadnutie MsZ. 
 
K bodu 2 
 
Katarína Štrbová 

- 10. 3.  2014 sa uskutoční Jarná kvapka krvi  
- Požiadala o spoluprácu tak ako je zaužívané, jednotliví členovia budú oslovení 

s konkrétnejšími úlohami mailom/telefonicky po dohode s MUDr. Ľ. Snopekom 
- Vyzvala k účasti členov komisie 
- plagátiky sú už hotové, budú včas doručené na OKI, propagáciu zabezpečí MsÚ-OKI 

v spolupráci so Správnym oddelením 
 
Vanda Prandorfyová 

- Treba vhodný nájsť spôsob, ako si uctiť darcov krvi (zlatých a diamantových TOP 
darcov) – zľavy na MHD, parkovný lístok na celý rok, prípadne voľný vstup na 
kultúrne podujatia, Novobanské noviny zadarmo a podobne ...  Dať im takýmto 
spôsobom najavo, že si v meste vážime to čo robia a chceme to podporiť a motivovať aj 
ďalších darcov 

 
Katarína Štrbová 
- Súhlasí, do budúceho zasadnutia komisie každý jej člen predloží svoj návrh riešenia  
           „odmeny“ TOP darcov krvi. Zvážime všetky možnosti, navrhneme riešenie a predložíme  
            na porade vedenia MsÚ, prípadne zvoláme stretnutie len zainteresovaných.  
 
K bodu 3 
 
Katarína Štrbová 

- Poďakovala E. Mikuškovej za organizáciu podujatia Vyhlásenie najlepších športovcov 
a V. Prandorfyovej a M. Mikuškovi za výborné moderovanie. Priebeh bol dobrý, časovo 
sme boli v lepší ako minulý rok, program bol zaujímavý.  

- do mailu dostal každý člen komisie od vedúcej OKI Mgr. Ivety Lukáčovej pracovný 
materiál, ktorým je Návrh zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na 
verejných priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa. Uvedený návrh 
vznikol z dôvodu absencie predmetného predpisu v našom meste a preto prosí členov 
komisie o pripomienkovanie návrhu do 12. 3. 2014. 



Eva Mikušková – najbližšie kultúrne podujatia 
- Jazzový koncert Jakub Tokoly Project fest. Monika Bagárová – 7.3.2014 o 18:00 hod. 
- Melekova divadelná Nová Baňa – 39. ročník – v termíne od 24. – 28.3. (po zmenách to 

bude cez týždeň) 
- Pripravujeme na apríl - Veľkonočný koncert sláčikového kvarteta z Banskej Bystrice 
- Pripravujeme na máj – profesionálne divadlo s predstavením LÁSKA 

 
Katarína Štrbová 

- Čoskoro nás čaká 3. ročník Ľahkoatletického mítingu, Mesto v pohybe, budeme 
spolupracovať tak ako doteraz  

 
 
Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.  
 
Zasadnutie komisie sa uskutoční 12. marca 2014 o 16:00 hod. na oddelení OKI. 
 
V Novej Bani, dňa 13. februára 2014. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


