Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 16. 10. 2013
Prítomní:

Katarína Štrbová, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Vanda Prandorfyová, Jozef
Barniak, PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Peter Hudec

Neprítomní:

Ján Pastier, Mgr. Alica Bindová, Maroš Toma

Prizvaní hostia:

Ing. Mgr. Eliška Vallová, Ing. Rudolf Ditte, Ondrej Jurek, Jozef Antal,
Igor Moško, Ing. Jaroslav Plachy, Alexander Šadlák, Ján Šály, Jaroslav
Hellebrandt, Slavomír Bedenský, Helena Tužinská, JUDr. Dušan Špirek,
Ing. Peter Pšenák.

Program:
Otvorenie
1. Informácie k podávaniu žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2014
2. Pripomienky k zúčtovaniu dotácií za 1. polrok 2013
3. Príprava akcie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2013“
4. Prerokovanie doručenej žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta –rok2013
5. Príprava benefičného koncertu
6. Rôzne
7. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov,
prizvaných vedúcich športových klubov a občianskych združení a tiež hlavnú kontrolórku
mesta Mgr. Ing. Elišku Vallovú na zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných členov.
Pripomenula, že kontrolórka je prítomná za účelom zodpovedania otázok ohľadom dotácii –
žiadostí a zúčtovaní, prípadne ďalších dotazov k téme.
K bodu 1
E. Mikušková -referentka pre šport a kultúru.
V zmysle VZN o dotáciách sa blíži termín na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 a nakoľko sa vyskytujú nedostatky v doručených
žiadostiach údaje bývajú neúplné.
-

-

-

Čo sa týka rozpočtu na dotácie v oblasti kultúry a športu, budeme požadovať sumu na
úrovni minulého roka a to kultúra- 2.800 EUR, šport- 40.000 EUR. (pre informáciu na
rok 2013 boli žiadosti o dotácie v celkovej výške 64.128 EUR, rozdelili sme 41.300
EUR. )
Žiadosť o dotáciu má svoju formu, je to tlačivo, ktoré nájdete na web stránke mesta.
Obsahuje kolónky, ktoré je nutné vypísať všetky.
Názov a termín akcie – ak sa nejedná o konkrétnu akciu, rozpísať všeobecne ..
Účel použitia dotácie – môže byť aj viac účelov, komisia má právo vybrať si ,na ktoré
z nich poskytne dotáciu a preto doporučujem zúčastniť sa na zasadnutí komisie keď sa
rozhoduje o prerozdelení financií – máte možnosť zodpovedať otázky komisie ....
odôvodniť svoje požiadavky.
Občerstvenie – ak žiadate na občerstvenie – len na nealko a sladkosti, nie guláš
a podobne ...
Ak sa nezúčastníte - poriadne si prečítať dohodu o poskytnutí dotácie, pretože nemusí
obsahovať všetky účely na ktoré ste dotáciu žiadali.
Cieľová oblasť – telovýchova a šport
Počet členov v klube, OZ - smerodajný ukazovateľ

-

-

Žiadosť musí obsahovať pečiatku a podpis a povinnou prílohou je doklad osvedčujúci
existenciu žiadateľa (doklad o pridelení IČO, stanovy združenia a pod.)
Upozorňujem na skutočnosť, aby ste v danom roku kedy sa dotácia prideľuje mali
vyrovnané záväzky voči mestu, skôr ako dávam pokyn na vyplatenie dotácie to
preverujem (odd. finančné, majetkové, výstavby a životného prostredia). Stáva sa že
nemáte zaplatený nájom, prípadne dane .... dotácia potom ide na váš účet až po
vyrovnaní záväzkov voči mestu.
V zmysle VZN je finančná dotácia len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej
vykrývať celú činnosť žiadateľa.
Žiadosti odovzdať, poslať poštou, do klientskeho centra p.Petríkovej do podateľne.

K. Štrbová- požiadala prítomných ,aby do svojich žiadostí písali reálne požiadavky, je potrebné
požadovať financie na reálne uskutočniteľné akcie. Komisia sleduje aktivity a podujatia
jednotlivých klubov počas roka – aj to potom prispieva k rozhodovaniu o dotáciách.
Mgr. Ing. E. Vallová - pripomenula že je nutné k termínu prerozdeľovania dotácií mať včas
zúčtovanú predošlú dotáciu.
K bodu 2
E. Mikušková
-

-

-

-

-

Každý príjemca dával zúčtovanie dotácie po svojom, niekto priniesol len prefotený blok
z pokladne, niekto poctivo aj správu písal. Preto sme sa v minulom roku rozhodli
spraviť formulár, z ktorého bude jasné čo od prijímateľa dotácie žiadame k zúčtovaniu
aj popis, aké doklady je nutné doložiť. Napriek tomu býva zúčtovanie neúplné.
Doklady musia byť na prijímateľa dotácie – nie na tretiu osobu – napr. spoluorganizátor
podujatia – aj to sa nám stalo.
Ak miniete menej ako ste dostali – rozdiel sa musí vrátiť na účet mesta.
Nenechávajte si zúčtovania na poslednú chvíľu, v dohode je písané že musí byť
zúčtovaná v termíne, inak máme právo žiadať ju späť.
Zúčtovanie odovzdať do klientského centra p.Petríkovej do podateľne MsÚ.
V samotnej dohode je zakotvené čo musí obsahovať zúčtovanie – napriek tomu
nedávate všetky náležitosti – vecná správa je takou „novinkou“, niektorí ju dávajú
automaticky, od niektorých to musím vyslovene žmýkať. Dobre napísaná vecná správa
veľa napovie o činnosti klubu.
Spôsob prezentácie mesta ako podporovateľa akcie – je to povinnosť, na ktorú viacerí
zabúdajú (česť výnimkám), hoci je zakotvená priamo v dohode: „Prijímateľ sa zaväzuje
že pri informovaní o svojej činnosti výslovne uvedie že bola financovaná z dotácie od
mesta“ Máme skúsenosť že nás ani nespomeniete vo svojich článkoch.
Máme k dispozícii banner „S finančnou podporou mesta Nová Baňa“, ktorý Vám
zapožičiame na dané podujatie, vieme zapožičať zástavu NB.
Máte možnosť propagácie svojich akcií cez mesačný kalendár podujatí, ktorý sa
pravidelne na daný mesiac aktualizuje a je na web stránke mesta
Píšte do Novobanských novín, je dobre keď sa o Vás vie.
Vychádzame Vám v ústrety s možnosťou propagácie svojich akcii cez mestskú stránku,
cez naše informačné tabule, keď nemáte inú možnosť vieme vypomôcť s tlačou
farebných plagátov, diplomov.
Pracuje sa na novej web stránke mesta, v sekcií šport budú opäť uverejnené aktuálne
informácie o kluboch, adresy, kontakty, linky na web stránky. Po dohode dopracujeme
aj ďalšie vylepšenia, nápady.

Mikušková rozdala na požiadanie formuláre na zúčtovanie dotácii a predsedníčka vyzvala
prítomných aby kládli otázky k danej téme.
Alexander Šadlák /Hokejový klub HC Nová Baňa/
- majú problém s termínom zúčtovania dotácie, lebo najviac vyvíjajú činnosť v zimných
mesiacoch a termín zúčtovania dotácie majú do 15.12. Korčuľovať chodia aj po Vianociach a
im prídu faktúry až v januári. Žiadajú dotáciu na dve časti – jarnú (januára do marca) a zimnú
(od septembra do decembra). Keď nestihnú minúť dotáciu do decembra, majú problém ich
zdokladovať.
Eva Mikušková
- Kvôli včasnému uzavretiu roka v účtovníctve sme nútení dávať tento termín, tak isto aj
kvôli možnosti žiadať dotáciu späť ak nebola využitá v súlade s dohodou
Ing. Mgr. Eliška Vallová
- Dotácia je doplnková, to znamená ,že si dotáciu musíte vedieť rozdeliť a zariadiť tak,
aby Vám to vyšlo do termínu zúčtovania a zvyšok zafinancovať z iných zdrojov. Alebo
aktivity robiť buď skôr, alebo si doplniť iný účel využitia dotácie.
Ďalšie otázky k daným témam neboli položené.
K bodu 3
K. Štrbová
Prvý navrhnutý termín je 7.2.2014 (kvôli Novobanským heligónkárom). Vyzvala kluby aby
nominovali najlepších v kategóriách najlepší športovec/najlepší tréner. Nominácia spočíva
v doručení potrebných údajov v stanovenom termíne vo forme – meno, priezvisko, krátky popis
(dosiahnuté výsledky, charakteristika športovej osobnosti) a fotografia (min.4x5cm, 300 dpi foto je nutné doručiť v elektronickej podobe). Na základe týchto údajov bude spracovaná aj
anketa do Novobanských novín. Prvá informácia o nominovaných bude uverejnená
v decembrových Novobanských novinách. Kvôli uzávierke novín je termín odovzdania
podkladov do 20.11.2013 – odovzdať –E.Mikuškovej.
E. Mikušková
Podklady k zostaveniu prezentácie treba priniesť na CD, USB kľúči prípadne zaslať e-mailom
do konca decembra 2013. Pokiaľ si budete prezentáciu zostavovať za Váš klub sami, žiadame
Vás, aby nebola dlhšia ako 1-1,5 min.
Žiadame kluby ,aby sa aktívnejšie zapájali aj do výstavy fotografií so športovou tematikou vo
vestibule kina, ideálny rozmer fotografii je A4, menšie nemá význam dávať. Nie je vhodné keď
sa fotky z výstavy zhodujú s fotkami z Vašich prezentácii.
K. Štrbová
Ak kluby nominujú viacero športovcov, komisia si vyhradzuje právo výberu kvôli časovej
náročnosti podujatia.
Prijímame podnety, nápady, námety, čo sa týka tohto podujatia. Budeme radi keď sa kluby
zúčastnia v hojných počtoch, prípadne v klubových dresov, budeme rezervovať miesta v sále
pre kluby.
Opäť vyzvala prítomných k otázkam, dotazom, pripomienkam k čomukoľvek a zároveň aj
poďakovala vedúcim športových klubov a OZ za ich čas, aktivitu, energiu ktorú venujú športu
v našom meste.

Jozef Antal /Stolnotenisový klub Nová Baňa/
- poďakoval referentke športu za ústretovosť a spoluprácu na ich klubových aj
mimoklubových podujatiach .
Vanda Prandorfyová
- Privítame tip na vhodného hosťa večera. Prizvaný hosť večera je športovec, ktorý má
nejakú súvislosť s našim mestom, chceli by sme v tom pokračovať. Dajte nám vedieť,
porozmýšľajte, koho by bolo dobré zavolať.
Na zasadnutie komisie prišiel Ing. Peter Pšenák.
Igor Moško /MFK Nová Baňa/
- Majú v MFK 6 družstiev prípravkárov, koľko športovcov si môžu nominovať za MFK ?
Nie je mu jasné ako sú kategórie rozdelené – či do 15 rokov a nad 15 rokov, alebo
podľa niečoho iného.
Jozef Antal /Stolnotenisový klub Nová Baňa/
- Aj oni majú ako klub viacero družstiev ale vždy nominujú len jedného za ich klub.
Katarína Štrbová
- Komisia si vyhradzuje právo výberu v prípade, že bude veľa nominácii, MFK mal asi
obmedzený počet na 5 nominácii – zistíme a dáme vedieť.
Nakoľko už neboli ďalšie otázky ani dotazy K. Štrbová poďakovala prítomným za účasť, za ich
čas a ukončila stretnutie s vedúcimi športových klubov a OZ. Z pozvaných prítomných zostal
na zasadnutí aj naďalej p.Ondrej Jurek a Igor Moško.
K bodu 4
Predsedníčka komisie predložila na prerokovanie doručenú žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu mesta ešte v roku 2013 a pripomenula, že VZN dovoľuje požiadať o dotáciu
aj mimo riadneho termínu podania.
Žiadateľom je OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny
- požadovaná výška dotácie je 500 EUR
- Názov a termín realizácie akcie sú Majstrovstvá SR v stolnom tenise mentálne
postihnutých, príprava na MS Mentálne postihnutých v Brazílií v r.2016.
- Účel použitia dotácie – športová výstroj (obuv, tričká, šortky, účasť na zahraničných
turnajoch, loptičky, ponožky, raketové drevo, poťahy), kúpa ping-pongového stola.
Vyzvala p.Jureka aby nám priblížil a podrobnejšie porozprával o ich plánoch a zámeroch.
Ondrej Jurek
- sám je bývalý športovec, pracuje s postihnutými v DSS Hrabiny, venujú sa viacerým
športom spomedzi ktorých sa zameriava hlavne na stolný tenis a bocciu.
- Pracuje na registrácii klubu a hráčov aby sa mohli zúčastňovať turnajov v rámci celého
Slovenska, je čakateľom na licenciu medzinárodného rozhodcu.
- Majú jedného výnimočného stolného tenistu, je to Matúš Mikle (21 rokov, ešte 3 roky
bude študovať a zrejme aj zostane aj naďalej klientom DSS), ktorý bol už 3 x Majstrom
Slovenska v stolnom tenise telesne znevýhodnených a idú už štvrtý krát obhájiť titul do
Bytče.
- Pravidelne ich pozývajú na špeciálne olympiády.
- Na medzinárodnom turnaji kde bolo 27 štátov skončil Matúš na prvom mieste, ostatní
z DSS sa umiestnili na 5. a 6. Mieste.

- Prostredníctvom týchto športových podujatí nadviazali spoluprácu s ČR a Poľskom. Sú
-

-

-

pozvaní do ČR na medzištátny zápas; majú 3 pozvánky aj do Poľska – hlavne kvôli
boccii a atletike.
Robia aj atletiku. Boli v Košiciach na Majstrovstvách Slovenska ale dosiahli len
priemerné výsledky.
Matúš dostal pozvánku od Slovenského zväzu mentálne postihnutých športovcov , má
otvorené dvere do slovenskej reprezentácie a potom do Brazílie na MS. Má to
potvrdené od Slovenského paralympijského výboru a od generálneho sekretára, od
vedenia, že vlohy a talent chlapec má.
Preto nás žiada, aby sme mu to spoločne umožnili – žiadosť sa týka hlavne predprípravy
na túto veľkú udalosť. Sú to všetko finančne náročné záležitosti, športové náradie,
raketa, oblečenie ....
Podmienky ešte určuje aj paralympijský výbor, musí absolvovať ešte dva medzinárodné
turnaje – Plánujú turnaj v ČR a Poľsku, kde ho otestujú aj zahraniční lekári a určia
medzinárodné klasifikačné karty. A potom sa už môžu prihlásiť do reprezentácie
a chodiť s tímom na turnaje. Ešte ho čaká AAA test, ktorý mu určí športový proces
a zaradenie do kategórie (kategórií je 11).
Slovenský paralympijský výbor chce podporovať hlavne stolný tenis, plávanie
a lyžovanie.

PaedDr. Polcová
- Odporučila skúsiť osloviť aj SSE Mochovce a.s., že aj to je možnosť, oni veľa
podporujú šport.
Predsedníčka komisie poďakovala za všetky informácie a dala slovo ďalšiemu hosťovi Igorovi
Moškovi
- Prišiel ako zástupca OZ Tajch ohľadom podujatí ktoré sa konajú na Tajchu v rámci
kultúrneho leta
- Mesto podporuje Letnú folkovú NB sumou 1.000 EUR, okrem toho robí z 12 akcií 6
samostatne, ktoré sám aj financuje. Chce zistiť možnosť väčšej finančnej podpory OZ
Tajch a jeho podujatí počas leta. Je tam veľa akcií pre deti, každé dieťa dostane
sladkosť. Ide mu hlavne o akcie pre deti a o dva väčšie festivaly.
- Na tento rok bol rozpočet jeho podujatí 8.700 EUR, z toho mu mesto dalo 1.000 EUR
a Pivovar Steiger sponzorské 800 EUR. 3 akcie musel zrušiť z dôvodu že mu to
finančne nevyšlo. Nepatrí medzi tých, ktorí chodia po podnikateľoch pýtať sponzorské.
- Chce aby sa mesto podieľalo finančne na viacerých podujatiach ktoré sú súčasťou
kultúrneho leta ako doteraz, navrhuje na menšie akcie 20 – 30 EUR na sladkosti pre
deti.
- Pokiaľ dôjde k tomu že sa nebude konať POPROCK FEST v budúcom roku, bude sa
uchádzať o podporu podujatia ROCKOVÁ NOC
- V našom meste je veľmi ťažko so vstupným, ľudia nie sú naučení platiť si vstupné na
podujatia, radšej zostanú stáť za plotom. Je tu ťažko robiť kultúru a vyfinancovať tie
podujatia
- Mal kontrolu zo SOZA, na základe plagátika o kultúrnom lete musel zaplatiť za všetky
akcie ktoré tam mal, preto nevie ako bude do budúcna so spoločnou propagáciou.
- Trvá na spoločnej dohode čo ďalej – menej akcií a viac kvalitných, chce vedieť aké sú
možnosti, chce väčšiu spoluprácu od mesta – robí dlhé roky kultúru pre ľudí, ale má to
svoje hranice.
Katarína Štrbová
- navrhuje stretnutie kompetentných, nech sa vyjadria všetky strany. Stretnutie dohodne
referentka kultúry čím skôr, aby v prípade, že bude dohodnuté aby si OZ Tajch podalo
žiadosť o dotáciu, aby si to stihli do 30.11.2013.

-

je dobré že amfiteáter je dobudovaný, že plní svoj účel; aj cyklochodník pritiahne viac
ľudí na Tajch, je to príjemné miesto na oddych, relax a kultúrne vyžitie
toto leto trochu záujem o akcie klesol, cítili to aj na odd. kultúry

Vincet Štuller
- je veľa nových akcií po okolitých dedinách a mestách, ľudia idú radšej tam, kde je niečo
nové, kde ešte neboli.
K. Štrbová poďakovala Igorovi Moškovi. P.Moško spolu s p.Jurekom odišli zo zasadnutia
komisie.
Predsedníčka vyzvala členov komisie aby vyjadrili svoj názor k žiadosti o dotáciu
- máme záujem podporiť žiadosť OZ Priatelia deťom
- je dôležité správne formulovať účel. MS sú až v roku 2016, je potrebné podporiť kúpu
športového náradia, náčinia, ktoré bude slúžiť viacerým členom OZ, nie iba
jednotlivcovi, napr. pingpongový stôl.
Hlasovanie č.1 o pridelení dotácie 300 EUR pre OZ Priatelia deťom – príspevok na kúpu
pingpongového stola
Prítomní – 6
Za – 6 - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller,
PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Peter Hudec
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0
K bodu 5
K. Štrbová
Pripomenula blížiaci sa termín benefičného koncertu, ktorý sa v tomto roku uskutoční v piatok
13.12.2013. Predsedníčka navštívila Úrad práce soc. vecí a rodiny v NB, kde konzultovala
návrhy. Takisto konzultovala návrhy s riaditeľkou ZUŠ Mgr. M. Urdovou, nakoľko sa v tomto
roku chceme zamerať na podporu talentovaných detí.
Jozef Barniak
- jeho tipom je mestské kúpalisko, vyberať financie na projekt na kúpalisko, to by
oslovilo veľa ľudí.
Peter Hudec
- toto je záležitosť komisie cestovného ruchu.
S týmto tipom nesúhlasili ani ostatní členovia komisie.
Predsedníčka komisie vyzvala členov aby sa prihlásili do užšieho organizačného tímu
Benefičného koncertu – PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Mgr. Peter
Hudec, Ing. Vincent Štuller. Externou členkou tímu bude aj Mgr. Janka Holá, ktorá aktívne
spolupracovala s komisiou aj pri org. uplynulých dvoch ročníkov.
Bude nutné čím skôr písomne osloviť školy, povedať im čo od nich očakávame do programu.
Členovia komisie diskutovali aj o hosťoch programu- tipy navrhla Mgr. V. Prandorfyová,
podujala sa aj ich osloviť.
Myšlienka koncertu zostáva – My a naše mesto (úvodná pieseň ZUŠ).

K bodu 5
PaedDr. Tatiana Polcová
- V budúcom roku sa uskutoční 60. ročník recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
CVČ má v úmysle zorganizovať toto výročné podujatie v kine Vatra, pozvať hostí, ktorí
sa po minulé roky podieľali na jeho prípravách a organizácii, možno urobiť zápis do
kroniky mesta a podobne. Chceli by pozvať herca do poroty, komisia navrhla Idu
Rapaičovú, ktorá je spätá s našim mestom. MsÚ-OKI je naklonené akejkoľvek
spolupráci s CVČ.
- 8.2.2014 – Zimný prechod Inovcom
- 15.2.2014 – III. Novobanský ples – vo Valentínskom duchu – prosí o radu na tip na
hosťa – komisia odporučila osloviť Šimona Marka. OZ Centráčik pri CVČ si bude
podávať žiadosť o dotáciu na ples, kvôli zabezpečeniu finančne náročnejšieho
účinkujúceho. Minulý rok zvýšili cenu za vstupenku, napriek tomu bol o ples veľký
záujem.
E. Mikušková
- pozvala prítomných na koncert OZ CIMBAL – Ľubo Virág a Fantasy orchestra.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 6.11.2013 o 16:00 hod. na oddelení kultúry
a informácii.
V Novej Bani, dňa 16. októbra 2013.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 16.10.2013
Uznesenie č.26/2013
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
odporúča
prideliť dotáciu vo výške 300 EUR pre OZ Priatelia deťom DSS HRABINY Nová Baňa
účel použitia dotácie: príspevok na kúpu pingpongového stola
Hlasovanie č.1 o pridelení dotácie 300 EUR pre OZ Priatelia deťom
Prítomní – 6
Za – 6 - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller,
PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Peter Hudec
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0

V Novej Bani dňa 16.10.2013
Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

