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Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa                  
dňa 19. 5. 2021 o 15:30 hod. na odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie 

a Informačného centra, Mestskej knižnice 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, ktorý privítal všetkých 
prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že: 
 Počet prítomných členov je 9: 

Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Ján 
Letko, PaedDr. Tatiana Polcová,  Katarína Štrbová, Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

 Počet neprítomných členov je 0. 
 Ďalší prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Mgr. Iveta Lukáčová, Dagmar Lachká 

(zapisovateľka). 
 Komisia je uznášaniaschopná. 
 Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 

 
Program: 

 
1. Amfiteáter v rekreačnej oblasti Tajch 
2. Návrhy na pridelenie dotácií v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, telovýchovy a športu v roku 

2021 
3. Multifunkčná športová hala 
4. Rôzne 
5. Diskusia 

 
Rokovanie: 

 
K bodu č. 1 
Amfiteáter v rekreačnej oblasti Tajch 
 Mgr. Iveta Lukáčová: 

 Členom komisie predstavila návrh cenníka krátkodobého prenájmu Amfiteátra Tajch vrátane navrhu 
a odporúčaní pre správcu; 

 Návrh je vypracovaný v dvoch variantoch: 
o Variant č. 1: jedná sa o hodinový prenájom bez EE a ostatných režijných nákladov,  tieto  by 

boli pripočítané k hodinovej sadzbe; 
o Variant č. 2: hodinová sadzba je stanovená vrátane spotreby energií a ostatných režijných 

nákladov; 
 Ceny sú rozdelené podľa toho, či by sa jednalo o prenájom  FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, 

pričom zvýhodnený nájom by bol pre nájomcu so sídlom v Novej Bani a taktiež podľa charakteru 
podujatia. 

 Ceny uvedené v cenníku môžu byť upravené primátorom mesta s prihliadnutím na charakter 
podujatia a záujmy mesta Nová Baňa. 

 V prípade, ak bude amfiteáter a budova pri jazere /bufet, toalety a sprchy/ v správe TS mesta Nová 
Baňa, prenájom a všetky súvisiace náležitosti s ním budú v kompetencii TS /uzatvorenie nájomnej 
zmluvy, sprístupnenie priestorov, v prípade prenájmu bez energií a režijných nákladov zabezpečenie 
odpočtu vody a EE pred a po prenájme, prevzatie priestorov a ich kontrola po ukončení nájmu. 
Taktiež je potrebné zabezpečiť dozor počas trvania nájmu/. 

 V prípade správy uvedených priestorov mestom Nová Baňa /napr. OKI/, by pracovník TS pracoval 
na dohodu uzatvorenú s mestom Nová Baňa. 

 V Nájomnej zmluve sa odporúča uviesť povinnosť nájomcu upratať prenajímané priestory od 
odpadkov, odpad následne zlikvidovať na vlastné náklady v súlade so Zákonom o odpadoch na 
oficiálnej skládke KO. 

 Nájomca si zabezpečí pre prípadnú elektroúdržbu povereného pracovníka TS mesta Nová Baňa 
alebo MsBP s.r.o. Nová Baňa po dohode s nimi. 
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 Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
 Zastáva názor, že by tieto práce mal zabezpečovať zamestnanec TS, ktorý už zabezpečuje ďalšie 

práce v areáli /kosenie a pod./. 
 Ponúkla pomoc pri organizácii  3 videoprojekcií počas Kultúrneho leta 2021 v amfiteátri, 

samozrejme za podmienok, že to budú dovoľovať aktuálne epidemické opatrenia. 
 Igor Moško: 

 Skonštatoval, že je potrebné zo strany mesta zabezpečiť celkovú údržbu lavičiek, pódia, nakoľko 
tieto sú značne opotrebované a hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

 Informoval, že o priestor amfiteátra sa dlhodobo stará. 
 Uvítal by, aby bol amfiteáter čo najviac využívaný, avšak o organizovanie akcií bol malý, resp. 

žiadny záujem a to aj napriek tomu, že bol poskytovaný bezodplatne. 
 Skonštatoval, že zo strany obyvateľov mesta je malý záujem o organizované kultúrne podujatia. 

 Ing. Ján Letko: 
 Pokiaľ nie je podujatie spojené s účinkovaním mediálne známejšieho interpreta, problém 

s návštevnosťou majú všetci organizátori, nie je to len problém Novej Bane. 
 Skonštatoval, že je nevyhnutná investícia do kvalitného technického vybavenie amfiteátra /zvuk, 

plátno a pod./. 
 Nesúhlasí s tým, aby bol amfiteáter v správe TS mesta Nová Baňa, ale zastáva názor, žeby mal byť 

v správe Mesta Nová Baňa – odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie 
a Informačného centra, Mestskej knižnice Mestského úradu s tým, že by bola urobená zmluva s TS 
o údržbe areálu tak, ako to je to napr. pri Mestskom futbalovom štadióne. 

 PaedDr. Tatiana Polcová:  
 Navrhuje, aby bolo v amfiteátri zabezpečené kvalitné ozvučenie, tiež premietacie plátno. 

 Igor Moško: 
 Pre dobrý zvukový efekt by bolo potrebné priestorové ozvučenie. 

 Mgr. Peter Hudec: 
  Nemyslí si, že je dobré riešenie dávať amfiteáter do prenájmu, keď má niekto záujem organizovať 

podujatie pre Novobančanov. 
 Amfiteáter je mestský majetok a zastáva stanovisko, žeby mal byť v správe TS mesta Nová Baňa. 

 Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, dal hlasovať o alternatíve, aby amfiteáter a budova bufetu pri 
jazere boli v správe TS mesta Nová Baňa: 

 
Hlasovanie č. 1: 
 
Prítomných 9 Za 8 Proti  1 Zdržalo sa 0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 1 
Členovia komisie: 

1. berú návrh cenníka krátkodobého prenájmu Amfiteátra Tajch na vedomie; 
2. odporúčajú, aby Amfiteáter Tajch bol v správe TS mesta Nová Baňa; 
3. upozorňujú, aby bol stav amfiteátra bezodkladne daný do vhodného stavu v súlade s bezpečnosťou 

organizácie podujatí. 
 
 
K bodu č. 2 
Návrhy na pridelenie dotácií v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, telovýchovy a športu v roku 
2021 
 
Materiál s podrobným prehľadom doručených žiadostí v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, telovýchovy 
a športu bol členom komisie zaslaný elektronicky pred zasadnutím komisie. 
 Mgr. Juraj Kološta: 

 Informoval prítomných, že v rozpočte mesta na rok 2021 je na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry 
vyčlenených 10.000 Eur, pričom bolo doručených 11 žiadostí s požadovanou sumou 16.250 eur. 
Zároveň informoval, že od jedného žiadateľa boli doručené dve samostatné žiadosti o poskytnutie 
finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2021 na rovnaký účel. Tieto budú posudzované ako jedna 
žiadosť. 
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 V oblasti športu je v rozpočte mesta vyčlenených 50.000 Eur a 13 žiadateľov požaduje poskytnutie 
dotácie v celkovej sume 71.312 Eur. 

 Členovia komisie: 
 Zhodli sa, že pri deľbe dotácií budú klásť dôraz na spôsob a účelovosť poskytnutých dotácií, na 

systematickú činnosť s deťmi a mládežou, využitie prostriedkov v prospech občanov mesta Nová 
Baňa a podľa možností najmä na území mesta Nová Baňa, prezentáciu mesta Nová Baňa, podporu 
výchovy a vzdelávania, podiel na rozvoji mesta v oblasti kultúry a športu, spoluprácu žiadateľov pri 
mestom organizovaných podujatiach; pri opakovaných žiadateľoch aj na použitie a vyúčtovanie 
finančných prostriedkov v minulých rokoch, v súlade s dohodou o poskytnutí dotácie. 

 Členovia komisie pristúpili k jednotlivým návrhom prerozdelenia finančných prostriedkov: 
- Po dôkladnom posúdení nebolo 1 žiadateľovi odporučené pridelenie dotácie z rozpočtu mesta 

v roku 2021; 
- U niektorých žiadateľov nebol schválený a podporený účel použitia dotácie v plnom rozsahu 

podľa žiadosti, ale tento bol upravený. 
 Na základe poskytnutých informácií a po dôkladnom zvážení bol členmi komisie pripravený 

spoločný návrh na pridelenie dotácií. 
 Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť kultúra uvedených 

v tabuľke č. l: 
 
Uznesenie č. 1/2021: 
 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča 
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 8.250 Eur 

podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1: 
 

Tabuľka č. 1: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti kultúry 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

1. OZ TAJCH 5 500 € 2 300 € 
Na úhradu časti nákladov spojených 
s organizáciou podujatí, konkrétne na 
ozvučenie, hud. kapely, detské programy. 

2. 
Novobanský banícky 
spolok 

1 500 € 600 € 

Na úhradu časti nákladov spojených 
s výrobou a montážou historického banského 
ťažného zariadenia – rumpálu 
v počte 2 ks, ktoré je potrebné zabezpečiť 
v zmysle spracovaného projektu banského 
náučného chodníka "Po stopách baníckej 
slávy v Novej Bani", trasa A. 

3. Cantus Monte Regis 1 600 € 500 € 
Na úhradu autobusovej prepravy členov 
Cantus Monte Regis na sústredenie. 

4.  
SRRZ - RZ pri 
Gymnáziu Františka 
Švantnera 

1 300 € 800 € 
Na úhradu nákladov na vyhotovenie 
videodokumentácie o škole a jej uverejnenie v 
lokálnych médiách. 

5.  
VETERÁN CLUB 
NOVÁ BAŇA 

2 500 € 1 000 € 

Na úhradu časti nákladov spojených 
s organizáciou podujatia 5. Novobanský zraz 
veteránov, konkrétne na občerstvenie, trofeje 
pre víťazov súťaží pre deti 
a dospelých, na propagačný materiál 
a úhradu nákladov spojených 
so zabezpečením kultúrneho programu 
na podujatiach. 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

6. 

Občianske združenie – 
Slniečko pre pomoc 
ľuďom s viacnásobným 
postihnutím 

750 € 750 € 

Na úhradu nákladov spojených 
s podujatím "Náš deň pre Vás", konkrétne 
nákup materiálu a pomôcok na remeselné 
a ručné práce, na zabezpečenie občerstvenia 
pre účastníkov. Ďalej na úhradu nákladov 
spojených s organizáciou Metodického dňa 
ľudovej tvorivosti a remesiel v Múzeu 
ľudovej architektúry 
v Čičmanoch, konkrétne na autobusovú 
prepravu účastníkov, taktiež na úhradu 
nákladov spojených s vyhotovením 
propagačných materiálov k obom podujatiam. 

7. 
Občianske združenie pri 
CVČ - CENTRÁČIK 

1 400 € 1 000 € 
Na úhradu autobusovej prepravy 
na „Výlety za históriou.“ 

8. 
Združenie na rozvoj 
a podporu novo-banskej 
združenej strednej školy 

300 € 300 € 
Na úhradu nákladov spojených 
s prezentáciou školy, konkrétne výroba 
a tlač propagačných materiálov. 

9. Háj 1 000 € 1 000 € 
Na úhradu nákladov spojených s účasťou 
členov FS Háj na hudobno-spevácko-
tanečnom sústredení. 

10.  
Občianske združenie 
CIMBAL 

200 € 0 € 
Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich 
s tlačou učebníc. 

SPOLU ZA KULTÚRU: 16 250 € 8 250 € 
 

 
Hlasovanie č. 2: 
 
Prítomných 9 Za 9 Proti  0 Zdržalo sa 0 
 
 Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť šport uvedených 

v tabuľke č. 2: 
Uznesenie č. 2/2021: 
 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča 
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 46.550 Eur 

podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 2: 
 
Tabuľka č. 2: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti športu 

 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

1.  TajchŠport 4 420 € 4 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
triatlonových pretekov TriTajchlon, konkrétne na 
úhradu administratívnych poplatkov spojených 
so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom 
športových vreciek, multifunkčných šatiek 
a plávacích čiapok pre účastníkov, na čiastočnú 
úhradu časomiery, záchrannej a vodnej 
záchrannej služby a na úhradu nákladov 
spojených so zabezpečením trofejí 
s novobanskou tematikou. 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

2. ŠK Karate Nová Baňa 12 500 € 4 000 € 
Na úhradu nákladov spojených s úhradou 
štartovného, cestovných a ubytovacích výdavkov 
a výdavkov na sústredenie. 

3. 
Združenie športových 
rybárov Nová Baňa 

1 000 € 500 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha 
Michalovského 2021,“ konkrétne na materiálno-
technické zabezpečenie a ceny pre zúčastnených 
pretekárov. 

4. TJ Slovan Nová Baňa 1 000 € 500 € 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s účasťou v súťažiach (cestovné, vstupný 
poplatok) a nákup športového vybavenia. 

5. 
Lucia Ivínová -  
Jazdecká škola BERI, 
s.r.o. 

1 500 € 500 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
súťaží počas roka 2021, konkrétne na 
zabezpečenie cien pre súťažiacich. Ďalej úhrada 
nákladov spojených s organizáciou sústredenia 
a nákupom klubových reprezentačných odevov 
s označením mesta Nová Baňa. 

6. Tenisový klub Tajch 5 542 € 2 500 € 

Na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou 
tenisových turnajov a účasťou na súťažiach: 
materiálno-technické zabezpečenie, športové 
pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup 
vecných odmien a medailí, úhrada štartovného 
na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), 
úhrada kolektívnej registrácie klubu, úhrada 
odmien licencovaným trénerom mládeže a úhrada 
prenájmu telocvične/tenisovej haly počas zimy. 

7. 
SKI TEAM Nová 
Baňa 

5 000 € 3 000 € 

Na úhradu nákladov spojených 
s organizáciou pretekov, so zabezpečením 
tréningových jednotiek, lyžiarskych pretekov a s 
účasťou na pretekoch, konkrétne 
na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, 
doplnenie športových pomôcok, prenájmy 
športovísk, vecné ceny a medaily. 

8. 
Miroslav Šipikal– 
MIŠImoto  

2 000 € 500 € 

Na úhradu nákladov spojených s účasťou 
motocyklového jazdca Adama Šipikala 
na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné 
diely, PHM do motocykla a výstroj. 

9. 
Stolnotenisový klub 
Nová Baňa 

2 500 € 1 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s účasťou 
na turnajoch a dlhodobých súťažiach družstiev a 
jednotlivcov, konkrétne úhrada štartovných 
poplatkov a cestovného, ďalej 
na nákup športového materiálu a čiastočnú 
úhradu energií v stolnotenisovej hale. 

10. 
Mestský futbalový 
klub Nová Baňa 

30 000 € 25 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s výchovou  
mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu, 
odmeny licencovaným trénerom mládeže, 
športové vybavenie, stravu pre mládežnícke 
družstvá v rámci zápasov, prenájmy športovísk, 
úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady 
SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb 
a úhrada štartovných poplatkov do súťaží. 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

11. 
SRRZ – RZ pri 
Materskej škole 

400 € 400 € 
Na úhradu nákladov spojených 
so zabezpečením variabilnej cvičebnej zostavy na 
Športovú olympiádu detí predškolského veku. 

12. 

TANEČNO-
ŠPORTOVÝ KLUB 
TIFFANY NOVÁ 
BAŇA 

5 000 € 4 400 € 

Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien 
licencovaným trénerom mládeže, nákladov na 
propagačný materiál /kalendáre/, sústredenie, 
nákup látok, materiálu na zdobenie, 
reproduktorov, trofejí, zákazkové šitie, tanečné 
topánky. 

13. 
Športový klub 
POOLO 

450 € 250 € 

Na úhradu nákladov spojených s nákupom trofejí 
pre víťazov 1., 2. a 3. Mestskej tenisovej ligy a 
nákupom športového vybavenia pre tenis, 
volejbal, basketbal 
a bedminton.  

SPOLU ZA ŠPORT: 71 312€ 46 550 €   

 
Hlasovanie č. 3: 
 
Prítomných 9 Za 9 Proti  0 Zdržalo sa 0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2 
1. Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre kapitolu kultúra vo výške 8.250 Eur, v sumách 

a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 1 a pre kapitolu šport vo výške 46.550 Eur v sumách 
a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 2. 

2. Komisia odporúča neprerozdelenú sumu v kapitole kultúra vo výške 1.750 Eur presunúť z položky 
642001 Transfery OZ na položku 637002 Honoráre, súťaže, občerstvenie a túto použiť na zabezpečenie 
kultúrneho programu /honorár pre hudobnú kapelu/. 

3. Pri siedmych žiadateľoch s navrhovanými sumami nad 1.660 Eur zapisovateľka pripraví jednotlivé 
návrhy na uznesenia na najbližšie zasadnutie MsZ: 
 1 návrh z oblasti kultúry, 
 6 návrhov z oblasti športu. 

4. Zapisovateľka komisie pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta (pre dotácie v sume do 1.660 
Eur) a vyhotoví príslušné dohody, ktoré predloží na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe 
podpísanej dohody finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov 
na účet žiadateľa podľa finančných možností mesta Nová Baňa. 

 
18:10 hod. - odchod PaedDr. Tatiany Polcovej zo zasadnutia. 
 
K bodu  č. 3 
Multifunkčná športová hala 
 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA: 

 Pracovného stretnutia dňa 12. 5. 2021 k plánovanej výstavbe multifunkčnej športovej haly sa na 
mestskom futbalovom štadióne zúčastnili viacerí poslanci MsZ, ako aj členovia komisie kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu. 

 Všetkým poslancom, ako aj členom komisie, boli pred stretnutím doručené pracovné materiály a boli 
oslovení, aby sa podľa vlastného záujmu prihlásili do ad-hoc pracovnej skupiny k návrhu 
multifunkčnej haly. 

 Zaslaný návrh pozostával z výstavby objektu multifunkčnej haly (MŠH) a letného kúpaliska, 
v dvoch samostatných etapách. 

 Výdavky na 1. realizačnú etapu, ktorej predmetom je stavebný objekt – MŠH vrátane príslušných 
inžinierskych objektov, podľa doručených materiálov činia 1.385.000 Eur bez DPH, na 2. realizačnú 
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etapu, predmetom ktorej je stavebný objekt – rekonštrukcia existujúcich vonkajších bazénov vrátane 
nových bazénových technológií 207.000 Eur bez DPH. 

 Prvotným zámerom je zbúrať budovu prezliekarní a sociálnych zariadení bývalého kúpaliska, ako aj 
pôvodný most a postaviť nový most z rozpočtu mesta Nová Baňa. 

 Pri obhliadke prítomní vzniesli pripomienky k  zaslanému návrhu, ktoré boli následne projekčnou 
firmou Magic Design Henč s.r.o. Žiar nad Hronom zapracované a dňa 18.5.2021 bol zaslaný na 
prerokovanie upravený návrh. Po zapracovaní pripomienok výdavky 
na 1. realizačnú etapu činia 1.380.000 Eur bez DPH, výdavky na 2. realizačnú etapu zostali 
nezmenené, tzn. 207.000 Eur bez DPH. 

 Za predsedu pracovnej skupiny k návrhu multifunkčnej haly bol menovaný predseda Komisie 
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani – Mgr. Juraj Kološta. 

 Pracovná skupina bude počas mesiacov máj a jún pracovať na finalizácii návrhu, aby mohol byť 
predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu dňa 23. 6. 2021. 

 Mesto plánuje podať žiadosť do nasledujúcej výzvy z Fondu na podporu športu, ktorá bude 
vyhlásená v nasledujúcom období.  

 Primátor informoval, že dňa 23. 6. 2021 bude poslancom na hlasovanie predložených viacero 
uznesení súvisiacich s výstavbou multifunkčnej haly: 

o Súhlas s podaním projektovej žiadosti do výzvy Fondu na podporu športu; 
o Schválenie spolufinancovania mesta pri výstavbe multifunkčnej haly stanoveného percenta 

spoluúčasti podľa aktuálnej novovyhlásenej výzvy (t.č. 50/50, očakáva sa 60/40 čo bude 
výhodnejšie pre mesto); 

o Súhlas s financovaním výstavby MŠH z úverových zdrojov a príprava podmienok na ich 
čerpanie; 

o Súhlas s podaním žiadosti na VÚC o kofinancovanie projektu formou dotácie ku spoluúčasti 
mesta vo výške podľa stanoviska VÚC.  

 Ing. Ján Letko: 
 Navrhuje, aby zámer výstavby bol zo strany mesta prezentovaný na webovej stránke mesta, ako aj na 

FB profile mesta Nová Baňa. 
 
18:30 hod. - odchod Mgr. Natálie Kopernickej zo zasadnutia. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3 
Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie a súhlasí s predložením uznesení na mestskom 
zastupiteľstve dňa 23. 6. 2021 v rozsahu uvedenom v zápisnici s tým, že je potrebné klásť dôraz na 
dostatočné prezentovanie projektu verejnosti.   
 
K bodu  č. 4 a č. 5 
Rôzne a diskusia 
 Mgr. Peter Hudec: 
 Informoval členov komisie, že k 30. 6. 2021 končí ako štatutárny zástupca Mestského futbalového 

klubu. 
 Mgr. Juraj Kološta: 
 Informoval, že v priebehu 20. pracovného týždňa bude v rekreačnom areáli Tajch osadená workoutová 

zostava, na ktorú bola vyhlásená benefičná zbierka. 
 PaedDr. Tatiana Polcová: 
 Informovala, že spoločnosť Cortizo Slovakia, a.s. sa rozhodla venovať časť z 1% dane 

na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 za účelom podpory 
street workoutových zostáv v rekreačnom areáli Tajch. Z týchto finančných prostriedkov boli 
objednané 3 pohyblivé fitnes stroje, ktoré by mali byť osadené do konca augusta 2021. 

 Dagmar Lachká: 
 Informovala členov komisie o pripravovanom Cyklopreteku V4: 9. ročník medzinárodných 

cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race 2021 – Grand Prix Slovakia v termíne 11.7.2021 
a poprosila ich o pomoc počas víkendu 10.-11.7.2021. 
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 Ing. Ján Letko: 
 Požiadal členov o hľadanie ďalších dobrovoľníkov, ktorí by v deň konania pretekov pomohli 

s organizáciou dopravy. Hlásiť sa je možné cez vytvorený google formulár uvedený na webe mesta. 
 
Záverečné stanovisko k bodom č. 4 a č. 5 
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie. 
 

Záver: 
 

Zasadnutie komisie skončilo o 18:45 hod. 
 
V Novej Bani, 19. 5. 2021 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká      Schválil:  Mgr. Juraj Kološta 
             predseda komisie 


