
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

pri MsZ mesta Nová Baňa dňa 3.11. 2021 o 15:30 hod. v zasadačke MsÚ Nová Baňa.

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 j e 8:

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

ŕ Počet ospravedlnených členov je 1: PaedDr. Tatiana Polcová
x Ďalší prítomní k bodu: Mestský futbalový klub Nová Baňa - informácie o súčasnom 

stave klubu podľa prezenčnej listiny: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, Ing. Milan Baranec, 
Dušan Hagara; Dagmar Lachká (zapisovateľka).

> Komisia j e uznášaniaschopná.

Vzhľadom na skutočnosť, že prizvaní zástupcovia MFK Nová Baňa potvrdili svoju účasť na 
zasadnutí komisie o 17:00 hod., členovia komisie schválili zmenu poriadia jednotlivých 
bodov programu zasadnutia.
>* Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:

1. Mestský kultúmo-športový a voľnočasový areál Nová Baňa
2. Zhodnotenie podujatí realizovaných v mesiacoch jún - september 2021
3. Benefičný koncert My a naše mesto2021
4. Mestský futbalový klub Nová Baňa - informácie o súčasnom stave klubu
5. Rôzne
6. Diskusia

Rokovanie:

K bodu č. 1

Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál Nová Baňa
• Ing. Ján Letko, člen prac. skupiny /komunikácia voči verejnosti a štátnym 

organizáciám/:
> Uskutočnilo sa stretnutie pracovnej skupiny za účasti p. Vachana, ktorý bude robiť 

verejné obstarávanie, prítomný na stretnutí bol aj p. Henč zo spoločnosti Magic 
Design Henč s.r.o.

> Je určená časová os, ktorá stanovuje postupnosť jednotlivých úkonov.
> Odoslaná bola prvá časť dokumentácie, v najbližších dňoch budú tiež odoslané všetky 

potrebné žiadosti jednotlivým inštitúciám.
x Do 20. 11. 2021 bude zrealizovaný geoprieskum.
> Do konca novembra 2021 by malo byť zverejnené verejné obstarávanie na dodávateľa 

kompletnej dokumentácie prvej aj druhej realizačnej časti.
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• Mgr. Peter Hudec:
> Zaujímal sa, či schválené finančné prostriedky na predpokladané náklady budú 

dostačujúce.
© Ing. Ján Letko:

> Finančné prostriedky, schválené v rozpočte na tento rok, by mali by byť postačujúce.
> Termín výzvy na rok 2022 zatiaľ nie je stanovený, je však potrebné, aby sme boli 

v maximálnej možnej miere pripravení, čím sa zvýši šanca na úspech projektu.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Členovia komisie berú poskytnuté informácie k projektu na vedomie.

K bodu č. 2

Zhodnotenie podujatí realizovaných v mesiacoch jún - september 2021
• Dagmar Lachká:

> Zhrnula kultúmo-športové podujatia organizované mestom a v spolupráci s mestom za 
obdobie jún - september 2021. K jednotlivých podujatiam, ktoré boli organizované 
v spolupráci s mestom, podali bližšie informácie prítomní členovia komisie, ktorí sa 
na ich organizácii podieľali:

o 8. ročník kampane Do práce na bicykli / jún 2021/;
o Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 

/l 1. 7. 2021/ - v spolupráci s mestom Nová Baňa;
o Tenisový turnaj o pohár primátora mesta Nová Baňa /31. 7. 2021/ - v spolupráci 

s mestom Nová Baňa;
o Hudobné večery Fragmenty /jún - september 2021/ - v spolupráci s mestom Nová 

Baňa/;
o XVIII. Medzinárodný festival outdoorových filmov /25. - 27. 6. 2021/ - v spolupráci 

s mestom Nová Baňa;
o Hudobné vystúpenie HS Ideál /14. 7. 2021/, Banícky fakľový sprievod a Anna bál /24.

7. 2021/, Letné kiná v amfiteátri na Tajchu /30. 7. 2021, 20. 8. 2021/, divadelné 
predstavenia pre deti /11. 8. 2021, 25. 8. 2021/, hudobné vystúpenie HS RETRO /18.
8. 2021/ - organizované mestom Nová Baňa v rámci Kultúrneho leta 2021;

o Ukončenie leta s úsmevom /28. 8. 2021/ - v spolupráci s mestom Nová Baňa; 
o IX. ročník Taj chová osmička /4. 9. 2021/ - organizované mestom Nová Baňa; 
o Jesenná turistika spojená s čistením NCH Zvonička /18. 9. 2021/ - v spolupráci

s mestom Nová Baňa.

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Členovia komisie berú poskytnuté informácie o zrealizovaných podujatiach na vedomie. 
Skonštatovali, že napriek zložitej pandemickej situácii bolo zorganizované veľké množstvo 
podujatí, určených pre všetky vekové kategórie. Zároveň vyjadrili ľútosť, že boli zrušené 
niektoré podujatia /Novobanský jarmok, Melekova divadelná Nová Baňa/.

K bodu č. 3

Benefíčný koncert My a naše mesto 2021
• Mgr. Juraj Kološta:

x Na poslednom zasadnutí komisie bolo navrhnuté organizovať benefíčný koncert ako 
súčasť vianočných trhov.
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• Dagmar Lachká:
> V prípade, že to epidemiologická situácia v tom čase umožní, mesto plánuje 

zorganizovať vianočné trhy v dňoch 17.- 19. 12. 2021 na mestskom trhovisku
> Kultúrny program v rámci jednotlivých dní by bol v trvaní cca 1 hod.
> Budú oslovení predajcovia.
x Súčasťou by mohol byť benefičný koncert, nakoľko je predpoklad, že tento nebude 

možné zorganizovať v jeho tradičnom formáte. V prípade, že by sa trhy nemohli 
uskutočniť, program koncertu by bol sprostredkovaný prostredníctvom videonahrávky 
tak, ako tomu bolo v roku 2020.

> V prípade, že koncert bude potrebné nahrať na video, navrhuje, aby jednotlivé vstupy 
zúčastnených škôl a školských zariadení v programe boli robené na jednom mieste, 
napr. v sále Centra voľného času s tým, že bude dohodnutý časový harmonogram tak, 
aby sa predišlo kontaktu žiakov a pedagógov z iných škôl, školských zariadení.

> Vzhľadom na plánovanú dĺžku programu bude potrebné určiť školám a školským 
zariadeniam minutáž ich vstupov.

> Zároveň je potrebné vedieť účet, na ktorý bude výťažok benefičnej zbierky 
smerovaný, či to opäť zastreší Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK, alebo to 
bude účet RZ niektorej školy, ktorú navštevujú deti potenciálnych príjemcov výťažku. 
Táto škola by zároveň zastrešovala benefičný koncert. V krajnom prípade bude 
použitý účet OZ Novobanskí Patrioti.

> V ostatné dni vianočných trhov by v rámci kultúrneho programu bol zorganizovaný 
hudobný koncert s vianočnou tematikou a Živý betlehem, ktorý býval súčasťou aj 
počas predchádzajúcich ročníkov. Živý betlehem, pravdepodobne v nedeľu 19. 12. 
2021 poobede, zabezpečí Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

• Členovia komisie:
> Navrhujú, ak to situácia umožní, aby sa benefičný koncert uskutočnil v piatok 17. 12. 

2021.
> Zastávajú názor, že program v rámci benefíčného koncertu by mal byť spracovaný aj 

na videonahrávke pre prípad, že by nemohol byť realizovaný naživo. Zároveň by 
mohol byť premietaný aj počas ostatných dní vianočných trhov.

> Súhlasia s nahrávaním programu v sále Centra voľného času.
> Je potrebné osloviť školy a školské zariadenia s požiadavkou o príspevok do 

kultúrneho programu s určenou minutážou ich vstupu.v
• Katarína Strbová:

> Nakoľko sa komisia zhodla na tom, že výťažok zbierky by bol smerovaný rodinám 
v ťažkej životnej situácii, zisťovala ktoré rodiny, žijúce v Novej Bani, by mohli byť 
potenciálnym príjemcom výťažku benefície, o čom podala členom informácie.

• Ing. Ján Letko:
> V prípade, že bude potrebné pomôcť pri spracovaní videa, ponúkol v tejto oblasti 

súčinnosť.
• Členovia komisie:

> Je potrebné osobne navštíviť vybrané rodiny a ponúknuť im takúto možnosť pomoci.

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie. Súhlasia, aby benefičný koncert 
bol v prípade priaznivej epidemiologickej situácie súčasťou vianočných trhov a uskutočnil sa 
v piatok 17. 12. 2021. V inom prípade bude kultúrny program benefície vysielaný 
prostredníctvom videonahrávky. Rodiny, ktoré by mohli byť potenciálnym príjemcom 
výťažku benefície budú v najbližšom období osobne oslovené členmi komisie - Mgr. Jurajom 
Kološtom, predsedom a Katarínou Štrbovou. Dagmar Lachká pripraví listy pre riaditeľov škôl
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a školských zariadení, ktorými ich osloví a požiada o podporu benefíčného koncertu formou 
krátkeho kultúrneho programu. Taktiež, keď bude známe, komu bude výťažok benefície 
venovaný, pripraví listy pre potenciálnych darcov, ktorých následne oslovia členovia komisie. 
K benefičnému koncertu My a naše mesto bude ešte zvolané stretnutie.

K bodu č. 4

Mestský futbalový klub Nová Baňa - informácie o súčasnom stave klubu
• Mgr. Peter Hudec:

> Predstavil prítomných dobrovoľných členov výboru MFK Nová Baňa, Ing. Milana 
Baranca a Dušana Hagaru, ktorý má osobné poznatky a skúsenosti s činnosťou väčších 
klubov a MFK Nová Baňa bol oslovený za účelom činnosť klubu sprofesionáliť 
a celkovo jeho úroveň posunúť k lepšiemu.

> Ocenil, že jedným z bodov rokovania komisie je práve MFK Nová Baňa, ktorý budúci 
rok oslavuje 110. výročie existencie futbalu v Novej Bani. Skonštatoval, že činnosť 
klubu bola takmer vždy doménou ľudí, ktorí mali k futbalu blízko. Mesto sa 
angažovalo predovšetkým pri športovej činnosti mládežníckeho futbalu a správe 
areálu, avšak činnosť futbalového družstva mužov nijakým výrazným spôsobom 
nepodporovalo.

> Počas zmien, ktoré nastali v MFK Nová Baňa v roku 2019 nebola v klube dostatočná 
základňa mládeže, taktiež bol problém s hráčmi v kategórii A.

> Čo sa týka financovania MFK Nová Baňa, skonštatoval, že dotácie z rozpočtu mesta 
sú smerované len na činnosť mládežníckych futbalových družstiev a tieto sú 
zúčtovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou. Finančné prostriedky na svoju činnosť 
získal aj formou sponzorských príspevkov. Ubezpečil, že zo strany klubu bude pre 
partnerov a sponzorov spracované vyúčtovanie, resp. súhrnná správa, vypovedajúca 
o tom, na aký účel boli finančné prostriedky použité.

> Informoval, že na činnosť kategórií mládeže bolo za obdobie apríl - október 2021 
použitých cca 14 tis. Eur, pričom prvá splátka dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa 
predstavovala čiastku 12500 Eur., z čoho vyplýva, že činnosť mládežníckych 
družstiev je dofmancovávaná aj z iných zdrojov.

> V mládežníckych kategóriách pokračuje tréningová činnosť.
> Čo sa týka kategórie mužov MFK Nová Baňa, táto je aktuálne len formálna a v 

súčasnosti sa pripravuje právno-legislatívna zmena v organizácii klubovej pôsobnosti.
> Náklady na činnosť kategórie A predstavujú cca 40 tis. Eur. Tieto prostriedky sú 

získané vďaka sponzorským príspevkom.
> Je v záujme klubu, aby nebola sezóna ukončená v červených číslach, tak ako tomu 

bolo za predchádzajúceho vedenia klubu.
x Ako veľký problém vníma aktuálnu situáciu v správe futbalového areálu.

• Ing. Ján Letko:
> Skonštatoval, že aktuálne je klub po finančnej stránke stabilizovaný.
> Pracuje sa na novej koncepcii, v rámci ktorej je nevyhnutné zazmluvňovať nových 

trénerov, ktorí budú za svoju činnosť primerane finančne ohodnotení.
> Informoval, že SFZ bude od 1.7. 2022 preplácať náklady za rozhodcov a delegované 

osoby pri mládeži, čo v určitej miere zníži finančné náklady klubov.
> Jednoznačne zastáva názor, že na to, aby bol zabezpečený plynulý, bezproblémový 

chod ktoréhokoľvek klubu, je nevyhnutné, aby bola plne funkčná správa športovísk, 
s činnosťou súvisiace výkazníctvo, administratíva atď.
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ŕ Aktuálna situácia v tomto smere je v klube kritická, preto je neodkladné a nevyhnutné 
sa ňou vážne zaoberať a hľadať všetky možné riešenia, aby sa predišlo situácii, že 
MFK Nová Baňa zanikne.

• Anton Medveď:
> Nebolo by vhodné zvážiť vytvorenie mestskej športovej organizácie, ktorá by 

zastrešovala viacero klubov, či už novovytvorených, ale aj existujúcich?
• Ing. Ján Letko:

> Vytvorenie multifunkčnej športovej organizácie je jednou z možností, avšak je 
potrebné si uvedomiť, že pri tomto riešení je potrebná súčinnosť aj iných klubov.

• Dušan Hagara:
> Činnosť klubu by rozdelil na rekreačnú a športovú.
> Športová činnosť MFK Nová Baňa aktuálne prebieha v piatich mládežníckych 

kategóriách, U9, U11, U13, U15, U19. V rámci reorganizácie v SsFZ, pod ktorý klub 
spadá, by bolo dobré k 1. 7. 2022 vytvoriť ďalšiu kategóriu U17. Vytvorenie tejto 
kategórie je žiadúce nielen po športovej, ale aj psychologickej stránke hráčov.

> Finančné náklady na činnosť jednej kategórie predstavujú ročne cca 5-7 tis. Eur.
> Je potrebné zvolať v zmysle Stanov MFK Nová Baňa valné zhromaždenie 

a legislatívne aj právne dať klub do poriadku do konca decembra 2021.
x Je potrebné zaoberať sa rozpočtom na rok 2022.
> Jednou z možností, ako zlepšiť finančnú situáciu klubu je podnikateľská činnosť, napr. 

kosenie.
x Nakoľko, ako už bolo spomínané, je tu predpoklad vytvorenia novej kategórie 

mládeže U17 navrhol zvážiť navýšenie rozpočtu v roku 2022 v položke Dotácie tak, 
aby MFK Nová Baňa mohol zabezpečiť bezproblémovú športovú činnosť všetkých 
šiestich mládežníckych kategórií. Čo sa týka financovania kategórie A, to je v 1. 
polroku 2022 možné len zo sponzorských príspevkov.

> Informoval, že sa v rámci reorganizácie súťaže rušia dve 3. ligy a MFK Nová Baňa 
bude v IV. lige, čo bude aj naďalej rovnako náročné na cestovanie a náklady s tým 
spojené.

> Jednoznačne je vo všeobecnom záujme, aby MFK Nová Baňa disponovalo kategóriou 
A, nakoľko je tu potenciál v mládežníckych družstvách a odchovanci klubu by mali 
mať vytvorený priestor integrovať sa do mužskej kategórie klubu. Tento proces môže 
trvať 5-7 rokov.

• Ing. Ján Letko:
> Je potrebné, aby MFK Nová Baňa urobil podrobný rozpočet nákladov na zabezpečenie 

činnosti klubu, vrátane nákladov na správu a údržbu areálu.
x V prípade, že navýšenie rozpočtu na dotácie v športe bude MsZ schválené, nevidí 

problém v podpore klubu ako celku, je však dôležité pozerať sa na celkové finančné 
možnosti mesta ako aj na účelovosť použitia finančných prostriedkov.

• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
> Inicioval zaradenie tohto bodu do programu komisie, samozrejme víta zaangažovanosť 

ľudí so skúsenosťami nielen z radov domácich a uvíta, keď sa podarí nájsť spoločné 
riešenie.

> Štát na rozvoj športu v mestách, na rozdiel od poskytovania príspevkov na rozvoj 
talentu pre deti napr. v ZUŠ, alebo formou príspevkových daní pre dôchodcov, 
neprispieva.

x Mesto v minulosti riešilo financovanie športovej činnosti veľkých klubov 
prostredníctvom finančných príspevkov firiem, ktoré v meste pôsobia.

x Táto situácia sa však zmenila a nemôžeme sa naďalej spoliehať na podporu zo strany 
týchto podnikov v takej miere, ako bolo tomu v minulosti.
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> Zdôraznil, že mesto v žiadnom prípade nemôže dopustiť, aby klub so 110 - ročnou 
históriou zanikol. Skonštatoval, že finančné prostriedky, ktoré budú potrebné na 
zabezpečenie existencie klubu musia byť vyčlenené, je však dôležité ich adekvátne 
odôvodniť a odkomunikovať.

> Jednou z možnosti, ktorý by uvítal je, aby MFK Nová Baňa prevzal správu štadióna, 
na čo mu budú vyčlenené potrebné prostriedky.

> Čo sa týka personálnych kapacít je ochotný vytvoriť také podmienky, aby bola 
zabezpečená bezproblémová činnosť klubu.

• Ing. Ján Letko:
x Je potrebné zreálniť náklady klubu po všetkých stránkach /tréneri mládeže, športovci, 

realizačný tím, opravy, údržba, energie atď./, čo je kľúčovým bodom.
> Zároveň si musíme uvedomiť, že aktuálne v klube nie je nikto, kto by zastrešoval 

administratívnu činnosť klubu.
• Mgr. Peter Hudec:

> Na základe skúseností Dušana Hagaru, vieme celkom reálne odhadnúť náklady na 
údržbu ihrísk a celého areálu.

• Igor Moško:
> Futbalu sa venoval veľa rokov, trénoval mládež, zastával funkciu manažéra mládeže.
> Navrhuje urobiť audit.
> V čase jeho pôsobenia mal na starosti 7 mládežníckych družstiev s rozpočetom 32 tis. 

Eur. Dotácia poskytnutá mestom bola v sume 20 tis. Eur, boli zavedené poplatky 
a zvyšná časť bola dofinancovaná sponzorskými príspevkami.

> V prvom rade je nutné, aby mesto vyriešilo správu štadióna v potrebnom rozsahu. 
Ideálne by bolo, prideliť finančné prostriedky futbalovému klubu, ktorý by s nimi 
hospodárne a účelovo nakladal.

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Myslí si, že meniť správu štadióna nie je najšťastnejšie riešenie.
> Čo a týka navyšovania dotácií, myslí si, že nie je objektívne, že z celkovej 

disponibilnej sumy má byť !4 z nej poskytnutá jednému klubu.
• Dušan Hagara:

x Na dnešné zasadnutie neprišiel riešiť správu štadióna, ale športovú činnosť.
> Aktuálne má klub 5 mládežníckych družstiev, ktoré mesto podporuje formou 

poskytnutia dotácie, formálne disponuje družstvom A /bez príspevku mesta/, v ktorom 
sú dvaja domáci hráči. Je potrebné si potvrdiť, či je v spoločnom záujme, aby klub 
disponoval družstvom mužov, čo je reálne od 1.7. 2022.

18:30 hod. odchod členov zo zasadnutia: Mgr. Natália Kopemická, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Ing. Ján Letko.

• Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA:
> MFK Nová Baňa vznikol v roku 1990. Počas tohto obdobia nastalo vo vedení 

niekoľko zmien, vystriedali sa štatutárni zástupcovia. Súčasný štatutárny zástupca 
klubu nastúpil do tejto pozície v zložitom období zhoršujúcej sa epidemickej situácie, 
čo celú činnosť klubu spomalilo a skomplikovalo.

> Čo sa týka športovej činnosti, je potrebné vzájomne sa v prípravnom výbore dohodnúť 
na ďalšom riešení, ako a akým smerom sa bude MFK Nová Baňa ďalej uberať, ako 
bude jeho činnosť zastrešená . Je potrebné urobiť všetko preto, aby futbal v Novej 
Bani pokračoval.
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> Za dôležité však považuje okrem športovej činnosti klubu aj správu štadióna. Obe 
oblasti je potrebné prehodnotiť, aby požiadavky mohli byť zahrnuté do 
pripravovaného rozpočtu na rok 2022.

> Predložené návrhy, ktoré vzídu zo vzájomnej dohody prípravného výboru budú ďalej 
prezentované na rozhodujúcich miestach.

• Dušan Hagara:
> Záleží na vedení mesta a poslancoch MsZ, akým smerom sa bude novobanský futbal 

uberať.
> Je potrebné si uvedomiť, že v Nová Baňa bude v 4. lige. Ak nie, nečakajme, že bude 

v 7.lige, lebo reálne na to nebude mať hráčov.
> Čo sa týka správy futbalového štadióna otvorene povedal, že jednoznačne zo strany 

MFK Nová Baňa nie je o toto záujem.
> Čo sa týka financií, na dnešnom stretnutí navrhol navýšenie rozpočtu v dotáciách o 5 - 

7 tis. Eur, ale je nutné si uvedomiť, že mesto musí počítať aj s investičnou akciou, 
nakoľko budovy na futbalovom štadióne sú v zlom a nevyhovujúcom stave.

x Taktiež je neodkladné riešiť so správcom areálu futbalové bránky, správca bol 3x 
upozornený na ich stav, napriek tomu to nebolo do dnešného dňa riešené.

> Zaujímal sa, prečo nemôže byť multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana využívané 
deťmi na športovú činnosť aj vo voľnom čase.

• Anton Medveď:
> Súhlasí a podporuje názor, že je potrebné, aby v klube boli licencovaní tréneri 

mládeže, čo istým spôsobom bude garantovať aj členskú základňu. Samozrejme je na 
mieste trénerov adekvátne finančne ohodnotiť.

>> Čo sa týka využívania telocviční v ZŠ Jána Zemana, je potrebné dohodnúť nejaké 
spoločné riešenie a skoordinovať ich využívanie na krúžkovú činnosť CVČ ZŠ Jána 
Zemana s tréningovými jednotkami jednotlivých klubov.

• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
> Zopakoval, že je potrebné, aby MFK Nová Baňa predostrel rozpočet, ako aj plánovanú 

činnosť v čo najreálnejšej podobe.
> Informoval, že dnešným dňom bola spustená nová webová stránka mesta, kde Mestský 

futbalový klub Nová Baňa môže vo vytvorenej záložke zverejňovať rôzne informácie.
> Zaujímal sa, či Mgr. Peter Hudec, je ochotný vo funkcii štatutárneho zástupcu ešte 

nejaký čas pokračovať.
> Jednou z možností, ako vyriešiť personálne MFK Nová Baňa je napr. zmeniť klub na 

príspevkovú organizáciu.
x Ďalšia možnosť je vytvorenie pozície koordinátora športu, ktorý by prioritne 

zastrešoval jednotlivé úkony MFK Nová Baňa, zároveň by bol aj k dispozíciu pre 
športové kluby a celkovú koordináciu športovej činnosti a jej rozvoja v meste. Jeho 
pracovná doba by bola prispôsobená aktuálnym požiadavkám a potrebám.

• Mgr. Peter Hudec:
> Aktuálne klub funguje s prípravným výborom v núdzovom režime. Musí byť zvolaná 

členská schôdza a postupovať v zmysle platných Stanov MFK Nová Baňa. Následne 
sa môžeme od výsledkov odvíjať. To sú však administratívne záležitosti, prioritou pre 
neho však je fungujúca športová činnosť aj keď tieto samozrejme vzájomne medzi 
sebou nadväzujú.

> Taktiež upozornil na potrebné revízie v areáli.
x V piatok, 5. 11. 2021 zasadá výbor. Odporúčanie športovej činnosti môže byť 

navrhnuté. Na zasadnutie bude prizvaný aj primátor mesta.
x Čo sa týka využívania multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Jána Zemana, škola na toto 

ihrisko nemá správcu a musí sa oň starať vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu sa snažia
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eliminovať náklady vzniknuté s prípadným poškodením ihriska, ktoré bolo spôsobené 
mimo užívania počas vyučovacieho procesu.

• Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA:
> K multifunkčnému ihrisku pri ZŠ Jána Zemana. O tejto situácii nedostal informácie, 

určite o tom bude hovoriť s riaditeľkou školy.

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie a odporúčajú:

1. Urobiť rozpočet klubu na rok 2022, vrátane návrhov a požiadaviek a v čo najkratšej 
dobe ich predložiť primátorovi mesta, aby tieto mohli byť predmetom ďalšieho 
riešenia.

2. Vyriešiť všetky náležitosti v súlade s prijatými Stanovami MFK Nová Baňa.
3. Legislatívne a právne zabezpečiť zmeny v klubovej pôsobnosti, aby činnosť klubu 

bola v plnom rozsahu zachovaná a funkčná.

K bodu č. 5

Rôzne
• Mgr. Juraj Kološta:

> Informoval, že v rekreačnom areáli na Tajchu boli osadené dva z troch fitness prvkov, 
na ktoré finančné prostriedky venovala spoločnosť Cortizo Slovakia, a.s. Zostávajúci 
prvok by mal byť nainštalovaný do konca decembra, na čom trváme. Za oneskorené 
dodanie prvkov bolo dodávajúcou spoločnosťou mestu bezplatne venované zariadenie 
pre najmenších, ktoré je taktiež už v súčasnosti nainštalované.

> Čo sa týka dopadovej plochy pod workoutovú zostavu, obrátil sa ohľadom prípravy 
plochy na riaditeľa TS mesta Nová Baňa, ktorý realizáciu týchto prác vzhľadom na 
možnosť nepriaznivého počasia smeroval na jarné obdobie.

• Členovia komisie:
> Zhodujú sa v názore, že tieto práce je potrebné zrealizovať ešte v tomto roku, aby už 

na jar bola plocha pripravená a použiteľná.
• Dagmar Lachká:

> Informovala prítomných, že mesto plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu: „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v 
meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID - 
19“.

> Návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti na uvedený nenávratný príspevok 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) plánuje mesto predložiť 
na rokovaní MsZ dňa 24. 11. 2021.

> Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre 
IROP.

> Výzva bola vyhlásená 10. 8. 2021 a dátum uzavretia výzvyje 25. 11. 2021.
> Ďalej informovala, čo je predmetom oprávnených aktivít projektu: rekonštrukcia 

interiéru KU v meste Nová Baňa, ktorá zahŕňa klimatizáciu celého objektu, 
modernizáciu kinosály a javiskovej techniky, rekonštrukciu vestibulu a šatne, vrátane 
interiérového vybavenia (rekonštrukcia sociálnych zariadení - výmena sanity: 
bezdotykové batérie do WC, vrátane 1 bezbariérového WC), bezbariérový vstup do 
kinosály a na javisko z vestibulu, projekt mobilného interiéru vestibulu (sedačky, 
stavané panely, šatňa na kabáty a pod., stavebné úpravy vestibulu, bezdotykový 
dávkovač dezinfekcie a germicídne žiariče vo vestibule a v šatni, počítadlo 
návštevnosti).
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'r- Financovanie projektu min. výška 30 tis. Eur a max. výška 200 tis. Eur (95%). 
Celkové oprávnené výdavky uvedeného projektu (95 % + 5 %): 210 526,32 Eur; 
spolufmancovanie vo výške min. 5% v sume 10 526,32 Eur a zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci.

> Suma v uznesení bude uvedená ako maximálne možná, a teda, ak by žiadosť bola 
napokon na nižšiu sumu, uznesenie je v poriadku a nebude potrebné ho meniť. 
V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii, vrátane výkazu výmer k danému 
projektu.

> V prípade schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa 
realizácia projektu uskutoční v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a cieľmi 
projektu, ktoré sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta.

• Anton Medveď:
> Zaujímal sa, či je do projektu zahrnutá aj výmena sedadiel, čo by výrazne zlepšilo 

komfort návštevníkov.
• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:

> Účel výzvy je smerovaný na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 
v súvislosti s pandémiou COVID - 19 a je predpoklad, že by výmenu sedadiel 
v kinosále nebolo možné podporiť. V prípade úspešnosti je pre nás prioritou 
vyriešenie WC a klimatizácie v objekte.

• Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, dal hlasovať prítomným členom o odporúčaní 
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 
„Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na 
dôsledky spôsobené pandémiou COVID - 19.“

Hlasovanie č. 1:

Prítomných 5 Za 5 Proti 0 Zdržalo sa 0

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
1. Členovia komisie odporúčajú, aby dopadová plocha pod workoutovou zostavou 

v rekreačnom areáli na Tajchu bola zrealizovaná v súčinnosti s TS mesta Nová Baňa 
do konca roka 2021.

2. Členovia komisie na základe hlasovania č. 1 odporúčajú podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Modernizácia a inovácia 
kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené 
pandémiou COVID - 19.“

Záver:

Zasadnutie komisie skončilo o 19:30 hod.

V Novej Bani, 3. 11. 2021

Zapísala: Dagmar Lachká Schválil: Mgr. Juraj Kološta 
/ predseda komisie
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