Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
dňa 16. 3. 2022 o 15:30 hod. na odd. kultúry, športu a 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:
x Počet prítomných členov je 7:
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Natália Kopemická,
Ing. Ján Letko, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
> Počet neprítomných členov je 2: PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína Štrbová.
x Ďalší prítomní: Ing. Lucia Beťková, Dagmar Lachká (zapisovateľka).
> Komisia je uznášaniaschopná.
x Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:
1. 685. výročie prvej písomnej zmienky o Novej Bani a 300. výročie postavenia Potterovho stroja
v Novej Bani - návrh na umiestnenie bannerov
2. Finančný dar a jeho použitie
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa
4. Benefíčný koncert, 13.5. 2022
5. Pripravované podujatia apríl - jún 2022
6. Koncepcia prideľovania dotácií v oblasti kultúry a športu
7. Rôzne
8. Diskusia
Rokovanie:
K bodu č. 1
685. výročie prvej písomnej zmienky o Novej Bani a 300. výročie postavenia Potterovho stroja
v Novej Bani - návrh na umiestnenie bannerov
• Ing. Lucia Beťková:
r- V roku 2022 si mesto Nová Baňa pripomína viaceré výročia, medzi ktoré patria aj 685. výročie
prvej písomnej zmienky o Novej Bani a 300. výročie postavenia Potterovho stroja v Novej Bani.
Je v záujme mesta tieto výročia propagovať aj umiestnením bannerov na budove MsÚ.
Vizualizácia bannerov s návrhom ich umiestnenia bola členom komisie zaslaná vopred.
Z dnešného zasadnutia komisie sa očakáva stanovisko Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže
a športu k danému zámeru stým, že k umiestneniu bannerov sa musí vyjadriť Krajský
pamiatkový úrad.
• Ing. Ján Letko:
r- Zaujímal sa, kde a akým spôsobom budú ešte tieto podujatia propagované. Zároveň požiadal
o poskytnutie záverečných vizuálnych návrhov, aby tieto mohli byť zapracované
do propagačných materiálov medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race
Grand Prix Slovakia, ktoré sa budú v Novej Bani konať v dňoch 23. - 24. 7. 2022.
> Zároveň navrhuje, aby boli takýmito propagačnými materiálmi pokryté vstupy do mesta.
• Igor Moško:
> Nie je úplne stotožnený s umiestnením bannerov na navrhovanom mieste a zastáva názor, že
v meste sú aj iné miesta, ktoré by mohli byť na tento účel využité.
• Mgr. Peter Hudec:
x Navrhuje osloviť NDS, či by bolo možné umiestniť takéto bannery na murovanej ploche oproti
bývalému VDI Kvetá.
ŕ- Odporúča využiť aj autobusové zastávky.
o Anton Medveď:
x Navrhuje umiestnenie na rampy, na ktoré sa umiestňuje aj vianočná výzdoba.
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''ŕ Do budúcna navrhuje zvážiť možnosť propagácie prostredníctvom svetelnej tabule, umiestnenej
pri vstupe do mesta. Takáto forma propagácie je flexibilná a mohla by zviditeľňovať-všetky
aktuálne udalosti, týkajúce sa mesta.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1
1. Členovia komisie súhlasia s umiestnením bannerov na budove MsÚ podľa predloženej
vizualizácie s tým, že zároveň navrhujú využiť na propagáciu tiež vstupy do mesta, ako aj iné
strategické a frekventované miesta /napr. aj autobusové zastávky/.
2. Zároveň členovia komisie navrhujú zaoberať sa myšlienkou zaobstarania digitálnej svetelnej
tabule, nakoľko ide o flexibilnú možnosť propagácie a vzhľadom na náklady pri výrobe a
umiestňovaní bannerov je tu pomerne rýchly predpoklad návratnosti tejto investície.

K bodu č. 2
Finančný dar a jeho použitie
• Dagmar Lachká:
> Ospravedlnila primátora mesta, ktorý sa chcel osobne zúčastniť prejednávania tohto bodu, avšak
z dôvodu zasadnutia Krízového štábu mesta Nová Baňa to časovo nebolo možné.
> Mesto Nová Baňa obdržalo aj v roku 2021 finančný dar, ktorého účel použitia darca tentokrát
určil na podporu rozvoja Mestského futbalového klubu pri príležitosti 110. výročia jeho vzniku.
Po schválení 1. zmeny rozpočtu na MsZ dňa 23. 2. 2022 bol o tieto finančné prostriedky
navýšený programový rozpočet na programe 8.1.; funkčná klasifikácia 08.1.0.; položka
Transfery OZ, z čoho vyplýva, že tieto finančné prostriedky môžu byť poukázané prijímateľovi
formou dotácie. Takáto možnosť je však len v tom prípade, že bude otvorené a upravené VZN
č. 8/2020 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa,
v zmysle ktorého môže byť tomu istému žiadateľovi poskytnutá dotácia len 1-krát
v kalendárnom roku. V tejto súvislosti informovala, že finančné oddelenie riešilo akou formou
by bolo možné tento dar MFK Nová Baňa poskytnúť.
> V tejto súvislosti požiadala členov komisie o ich stanovisko k účelu a forme poskytnutiu
finančného daru pre MFK Nová Baňa.
• Mgr. Peter Hudec:
> Vedenie MFK Nová Baňa intenzívne pracuje na získaní finančných prostriedkov od sponzorov,
aby mohlo vykryť svoju športovú činnosť. Ak sa však klubu nepodarí získať dostatočný objem
prostriedkov na nevyhnutnú činnosť, logicky nebude môcť zorganizovať oslavy 110. výročia
jeho vzniku.
x Či sa oslavy 110. výročia budú konať, nezáleží len od MFK Nová Baňa, ale aj od mesta Nová
Baňa či a akou formou vie tieto podporiť.
• Ing. Ján Letko:
r- Ak má byť uvedený finančný dar smerovaný pre MFK Nová Baňa, zaujímal sa, či existuje
konkrétny plán podujatia, ktoré by bolo zorganizované pri tejto príležitosti. Samozrejme tak, aby
toto nebolo financované z klubových finančných prostriedkov, ktoré sú určené primáme
na športovú činnosť.
© Igor Moško:
ŕ Jedným z jeho cieľov je zorganizovať Deň otvorených dverí, resp. Deň športu, ktorý by bol
na futbalovom štadióne. Na tomto podujatí by dostali priestor na svoju prezentáciu všetky
športové kluby, ktoré pôsobia v Novej Bani. Samozrejme by sa jednalo a športovo-kultúme
podujatie, ktoré by malo svoju tradíciu.
• Anton Medveď:
> Tiež sa prikláňa k názoru, že finančné prostriedky z finančného daru by mali byť použité
na konkrétny účel, napr. prepojenie futbalového zápasu s kultúrnym programom. Jednou
z možností je prepojiť oslavy s Medzinárodným dňom detí.
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• Ing. Ján Letko:
x Súhlasí s organizáciou športovo-kultúmeho'podujatia na futbalovom štadióne, nakoľko je to
zároveň príležitosť ukázať, že tento areál slúži aj širokej verejnosti. Upozornil však, že je
najvyšší čas takúto akciu začať organizačne riešiť a zastrešovať.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Zastáva názor, že ak majú byť oslavy 110. výročia prepojené napr. s MDD, nevidí dôvod, aby
finančné prostriedky z finančného daru boli MFK Nová Baňa poukázané formou dotácie.
Výdavky spojené s týmto podujatím by mohli byť hradené priamo cez mesto.
• Igor Moško:
> Pokiaľ má správne informácie, Ing. Milan Baranec, štatutárny zástupca MFK Nová Baňa, má
záujem o plnú sumu finančného daru, ktorého použitie aj darca smeroval pre podporu rozvoja
klubu pri príležitosti jeho výročia založenia.
• Mgr. Peter Hudec:
> Informoval, že zo strany primátora mesta bola prisľúbená pomoc pri získavaní finančných
prostriedkov pre MFK Nová Baňa, konkrétne pre družstvo A. Predpokladá, že jednou z možností
je aj tento finančný dar.
> Nemyslí si, že tento dar by mal byť priamo určený na oslavy výročia klubu, ale zastáva názor, že
by mohol byť využitý aj na základnú športovú činnosť družstva A.
x Vyslovil poľutovanie, že dnešného zasadnutia sa osobne nezúčastnili primátor mesta, ako aj
štatutárny zástupca klubu.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
ŕ N prípade, že by mali byť darované finančné prostriedky poskytnuté MFK Nová Baňa formou
dotácie, myslí si, že je nereálne to stihnúť do júna a to aj vzhľadom na nutnosť otvorenia VZN
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa.
• Ing. Ján Letko:
> Skonštatoval, že by bol veľmi nerád, aby finančný dar slúžil ako sanácia chýbajúcich finančných
prostriedkov v klube na činnosť A družstva, nakoľko to nerieši celkovú finančnú situáciu klubu
a to ani súčasnú, ani budúcu. Nesúhlasí s tým, aby takéto finančné prostriedky, ktoré boli určené
na rozvoj, boli použité na prevádzkové náklady.

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu súhlasia s dodržaním účelu použitia
finančného daru, t.z. na podporu rozvoja Mestského futbalového klubu pri príležitosti 110. výročia
jeho založenia a to v plnej sume, nie však formou poskytnutia dotácie. Odporúčajú hľadať iné
možnosti, ako finančný dar poskytnúť tak, aby mohol byť použitý na určený účel.
K
v bodu č. 3
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa
• Dagmar Lachká:
> Na Mestský úrad Nová Baňa bola dňa 3. 3. 2022 doručená žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Nová Baňa pre rok 2022 od žiadateľa Slovenský rybársky zväz - Miestna
organizácia Nová Baňa, ktorou žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie v sume 2 tis. Eur na účasť
jej členov na MS Masters FIPS Mouche v Taliansku v dňoch 18. 7. - 24. 7. 2022, konkrétne
na úhradu štartovného. Žiadateľ je oprávnený žiadať o poskytnutie dotácie.
• Ing. Ján Letko:
x Na položke Transfery OZ sa aktuálne nenachádzajú voľné finančné prostriedky, nakoľko tie,
ktoré boli schválené a určené na poskytnutie dotácií, boli v januári 2022 v plnej sume
prerozdelené. Finančné prostriedky z finančného daru, o ktoré bol navýšený program ŠPORT,
položka Transfery OZ, komisia odporučila poskytnúť v plnej sume MFK Nová Baňa inou
formou ako dotáciou.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Členovia komisie:
1. Odporúčajú pridelenie dotácie žiadateľovi na štartovné na MS Masters FIPS Mouche v sume
1.000 Eur a to navýšením finančných prostriedkov formou rozpočtového opatrenia v programe
Šport na položke Transfery OZ o odporúčanú sumu.
2. Odporúčajú nečerpať z finančných prostriedkov získaných z finančného daru, ktoré sú aktuálne
v programe Šport na položke Transfery OZ. Tieto komisia odporučila v plnej sume poskytnúť
MFK Nová Baňa na účel určený darcom, avšak nie formou poskytnutia dotácie.
K bodu č. 4
Benefičný koncert, 13. 5. 2022
• Mgr. Juraj Kološta:
x Navrhuje presunúť miesto konania benefičného koncertu z kina VATRA na mestské trhovisko.
• Dagmar Lachká:
> Vzhľadom na účinkovanie väčšieho počtu detí, počnúc od detí z MŠ, si myslí, že vzhľadom
na dostupnosť zázemia, ako aj horší prístup na pódium na mestskom trhovisku, je na podujatie
v takomto rozsahu vhodnejší priestor kina.
> Poskytla členom komisie k nahliadnutiu pracovnú verziu plagátu benefičného koncertu, ktorý
navrhla a spracovala PaedDr. Tatiana Polcová.
x Školy a školské zariadenia pripravujú jednotlivé vstupy do programu v trvaní cca 5 minút,
x V minulých ročníkoch bolo súčasťou programu aj vystúpenie hosťa koncertu. V prípade súhlasu
členov komisie, osloví Filipa Urdu ohľadne hudobného programu.
ŕ Listy na oslovenie prispievateľov do zbierky boli poslané členom komisie, ktorí oslovia
partnerov podľa toho, ako si ich rozdelili v minulosti.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD:
> Navrhla farebne zjednotiť písmo na plagáte.
• Mgr. Juraj Kološta:
>> Je potrebné kontaktovať rodiny a oboznámiť ich s pripravovaným koncertom, ktorý sa uskutoční
v náhradnom termíne /pôvodný bol v 12/2021/.

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Členovia komisie:
1. Berú poskytnuté informácie na vedomie s tým, že na aprílovom zasadnutí komisie si prerozdelia
konkrétne úlohy pri zabezpečení benefičného koncertu, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022 v kine
VATRA.
2. Odporúčajú osloviť Filipa Urdu ako hosťa programu, v prípade, že sa nebude môcť zúčastniť,
nehľadať ďalšiu alternatívu a ponechať program v rozsahu účinkovania detí a žiakov
novobanských škôl a zariadení.

K bodu č. 5
Pripravované podujatia apríl - jún 2022
• Dagmar Lachká:
> Na webovom sídle mesta Nová Baňa je v sekcii Informácie/Podujatia zverejnený Kalendár
podujatí na rok 2022.
r Kalendár sa postupne dopĺňa o ďalšie podujatia, ktoré si na základe oslovenia zo strany mesta
nahlasujú do Informačného centra jednotlivé organizácie, kluby a občianske združenia.
> Taktiež niektoré podujatia nemajú zatiaľ stanovený presný termín, tieto budú postupne doplnené.
> Najbližším pripravovaným podujatím je 45. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
neprofesionálneho divadla Melekova divadelná Nová Baňa, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. 3. 2. 4. 2022. Súčasťou je aj tradičné Rozprávkové javisko, určené pre deti. Hlavným
organizátorom je POS Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Nová Baňa.
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> Ďalším blížiacim sa podujatím je tradičné čistenie NCH Zvonička „Privítajme jar pomocou
prírode“, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. 4. 2022.
> Postupne informovala o ďalších pripravovaných podujatiach s tým, že je potrebné určiť aj
termíny videoprojekcií v amfiteátri na Tajchu tak, aby sa jednotlivé podujatia vzájomne
nekrižovali.
> Zároveň bude v najbližších dňoch určený termín Štafetového behu o pohár primátora, ktorý bude
spojený s Behom mieru a tiež termín Ľahkoatletického mítingu.
• Igor Moško:
>> Zo strany OZ Taj ch je záujem o uverejnenie plánovaných akcií v Kalendári podujatí na rok
2022, vrátane štvrtkových videoprojekcií, ktoré sú určené pre deti. Pri tejto príležitosti
informoval členov o akciách, ktoré OZ Taj ch pripravuje.
ŕ Informoval, že napriek snahe sa nepodarilo zmeniť termín podujatia Rocková noc. Podujatie
bude v rovnakom termíne ako Banícky fakľový sprievod a Anna bál, t.j. v sobotu 23. 7. 2022.
> Myslí si, že v Kalendári podujatí by mali byť uvedené aj rôzne auto zrazy, ktoré sa každoročne
konajú v areáli Banského dvora a sú určite pre návštevníkov zaujímavé. V tejto súvislosti
navrhuje, aby boli takíto organizátori, podnikatelia oslovení, napr. telefonicky a oboznámení
o možnosti zviditeľnenia týchto akcií v Kalendári podujatí na aktuálny rok.

Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie s tým, že termíny podujatí, na ktorých sa
komisia podieľa, budú vzájomne odkomunikované s organizátormi iných akcií a nahlásené
na zverejnenie v Kalendári podujatí.

K bodu č. 6
Koncepcia prideľovania dotácií v oblasti kultúry a športu
• Ing. Ján Letko:
> Čo sa týka prideľovania dotácií, je potrebné otvoriť viacero okruhov. Jednoznačne sa treba
zaoberať tým, ktoré žiadosti majú byť smerované do oblasti kultúry a športu.
> Myslí si, že rozpočtové organizácie /školy a školské zariadenia/, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, by v žiadnom prípade nemali žiadať cez svoje OZ, resp. RZ (rodičovské
združenie) o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácií, tieto by si
mali zahrnúť priamo do svojich rozpočtov.
> RZ škôl, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Nová Baňa a neexistuje iný spôsob ich finančne
podporiť z rozpočtu mesta, môžu žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie,
avšak účel, na ktorý budú dotáciu žiadať, by mal byť smerovaný primáme na aktivity
organizované „v meste a pre mesto“, tzn. takých, ktoré majú mestský rozmer a nie v rámci
svojich interných podujatí.
r- Taktiež by dotácie z oblasti kultúry a športu nemali byť poskytované napr. na propagáciu. Takéto
žiadosti by mali byť smerované do príslušných komisií.
ŕ- Ako efektívne a spravodlivé považuje stanoviť spôsob prideľovania dotácií podľa nastaveného
kľúča, napr. podľa počtu detí, podľa počtu trénerov a v neposlednom rade od počtu detí v klube
s trvalým pobytom v meste Nová Baňa.
> Jednoznačne zastáva stanovisko, že ak dotácie nebudú v plnej sume vyčerpané v príslušnom
rozpočtovom roku, mali by tieto byť presunuté do nasledujúceho roka na rovnaký účel.
x Taktiež považuje za správne a navrhuje, aby poberatelia dotácií predkladali výkazy o čerpaní
dotácie 1 x štvrťročne, nie tak, ako je tomu teraz, tzn. 1 x, resp. 2 x ročne.
> Podľa jeho názoru je potrebné otvoriť aktuálne platné VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Nová Baňa.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Podľa jej názoru je aktuálne VZN dobre nastavené, je v súlade so zákonom a má nastavené
určité limity. Nevidí dôvod ho otvárať a meniť.
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ŕ Čo sa týka prideľovania dotácií OZ škôl a školských zariadení, je jednoznačne za to, aby toto
bolo zachované v súčasnom režime. Súhlasí však s tým, aby jednotlivé žiadosti boli posudzované
v príslušných komisiách, tzn. podľa účelu použitia dotácie.
• Mgr. Peter Hudec:
> Táto komisia by sa mala zaoberať len žiadosťami, ktoré priamo súvisia s kultúrou, športom
a vzdelávaním a je potrebné si presne zadefinovať, čo do týchto oblastí spadá a čo môže byť
podporené poskytnutím dotácie.
• Anton Medveď:
ŕ Súhlasí s tým, aby táto komisia posudzovala len žiadosti týkajúce sa kultúry, športu
a vzdelávania a v tejto súvislosti si komisia musí určiť presné pravidlá, ako tieto žiadosti
posudzovať a začleňovať.
• Igor Moško:
> Dotácie z oblasti Kultúry by mali byť smerované na podujatia, ktoré sú organizované v meste,
pre mesto a jeho obyvateľov.
> Možnosť poskytnutia dotácie v tejto oblasti by mala byť motivujúca a mala by viesť k záujmu
organizovať podujatia.
• Ing. Ján Letko:
x Pri deľbe dotácií v oblasti Športu vieme žiadosti posudzovať podľa toho, či sa jedná o žiadateľa,
ktorého činnosť je smerovaná na výchovu športovej mládeže alebo o žiadateľa, ktorý je
organizátorom športového podujatia na území mesta. Zároveň treba vnímať aj voľnočasový
šport.
> Pri dotáciách v oblasti Kultúry táto definícia bude náročnejšia.
r- Stojí si za tým, že mesto by malo mať zriadenú mestskú športovú organizáciu, resp. rozpočtovú
organizáciu, ktorá by spravovala všetky záležitosti týkajúce sa kultúry a športu, potenciálne by
mohla prebrať aj správu niektorých mestských športových zariadení. Nie je však nevyhnutné
vytvárať novú organizáciu, tieto záležitosti by mohla spravovať už existujúca organizácia.
• Anton Medveď:
x Mesto by malo mať vytvorený fond, z ktorého by vedelo financovať mimoriadne aktivity,
podujatia a nie všetky požiadavky smerovať cez Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
tzn. cez dotácie.
• Dagmar Lachká:
> Ak má komisia posudzovať doručené žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku tak, že
určí, ktorý žiadateľ je, resp. nie je oprávnený žiadať dotácie v oblasti Kultúry a Športu, je
potrebné vo VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa zmeniť
termín doručovania žiadostí a to z toho dôvodu, aby v prípade presmerovania žiadostí bol
vytvorený dostatočný časový priestor na návrh rozpočtov na transfery v daných programoch.
> Taktiež bolo pripomienkované, že aktuálne platné VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Nová Baňa striktne určuje, že ten istý žiadateľ si na príslušný kalendárny rok
môže žiadať dotáciu len 1 x, čím je vylúčená možnosť žiadateľa dostať dotáciu na udalosť/akciu,
o ktorej v čase podávania žiadosti ešte nevedel.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
r Nesúhlasí s tým, aby mali žiadatelia možnosť žiadať na daný kalendárny rok viac ako jedenkrát
a to aj z toho dôvodu, že je tu vysoký predpoklad viacerých doručených žiadostí od tých istých
žiadateľov.
r- Taktiež nevidí dôvod meniť vo VZN termín doručovania žiadostí, nakoľko čo sa týka návrhu
rozpočtu, je to možnosť dať priamo na MsZ pozmeňujúci návrh a požiadať o jeho navýšenie na
danej položke. Zároveň nemôžeme očakávať, že v rozpočte bude schválených toľko finančných
prostriedkov, aby boli pokryté všetky žiadosti v plnej žiadanej sume.

Záverečné stanovisko k bodu č. 6
Komisia bude na koncepcii prideľovania dotácií aj naďalej aktívne pracovať.
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K bodu č. 7 a 8
Rôzne a Diskusia
• Anton Medveď - Prenájom priestorov agentúram
r- Na jednom zo zasadnutí komisie navrhoval, aby mesto oslovilo agentúry, ktoré
sprostredkovávajú rôzne kultúmo-spoločenské programy vo väčšom rozsahu a ponúknuť im na
takého podujatia prenájom priestorov napr. v amfiteátri alebo na futbalovom štadióne. Takto to
riešia napr. aj v Zlatých Moravciach.
v
• Členovia komisie:
x Zastávajú názor, že vzhľadom na spádovú oblasť, kapacitné možnosti, ako aj na iné ukazovatele,
je vysoký predpoklad, že zo strany agentúry nebude záujem o prenájom priestorov v Novej Bani.
• Anton Medveď - Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál
> Na viacerých zasadnutiach komisie sme sa zaoberali Mestským kultúmo-športovým
a voľnočasovým areálom a odporučili sme jeho výstavbu, zaujímal sa, prečo sa tento projekt
neposunul ďalej. V danej veci položil otázku Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD., ktorá je
členkou Finančnej komisie.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Na Finančnej komisii sme mali schvaľovať úver na projektovú dokumentáciu (PD) vo výške
200 tis. Eur, avšak všetci prítomní členovia nesúhlasili s tým, aby PD bola financovaná
prostredníctvom úveru, čo bolo v konečnom štádiu členom odprezentované ako riskantný krok aj
zo strany primátora. Úver na tento projekt bol plánovaný až na samotnú realizáciu.
>• Nemôžeme si pred aktuálnou situáciou zakrývať oči a robiť kroky, ktoré by finančne ohrozovali
bežný chod samosprávy.
• Ing. Ján Letko:
> Pri tomto projekte nikdy nebolo uvažované o tom, že na projektovú dokumentáciu sa bude brať
úver. Ešte v septembri bolo prezentované, že mesto PD ako aj prípravné práce je schopné vykryť
z vlastných zdrojov. Neskôr prišla informácia o možnosti financovania prostredníctvom úveru
s tým, že je tu možnosť následného prefinancovania. To nie je presná informácia. Je potrebné si
uvedomiť, že VO bolo vyhlásené na PD na halu, kúpalisko a most. Mesto však ide žiadať
o verejné zdroje len na halu.
• Mgr. Peter Hudec:
x Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, ako aj MsZ mesta Nová Baňa, odporučilo
výstavbu tohto areálu. Je mu ľúto, že projekt je aktuálne pozastavený.
• Anton Medveď:
ŕ Jeho názor je, že napríklad získané finančné prostriedky z predaja pozemku pod bytový dom Pod
Sekvojou, mohli byť použité na realizáciu tohto projektu.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - projekt Chodníček Novobanských povestí
x 26. 3. 2022, t.j. sobota, sa uskutoční otvorenie Chodníčka Novobanských povestí, na ktoré
pozvala aj členov komisie. Informovala o trase chodníčka a programe podujatia.

Záverečné stanovisko k bodom č. 7 a č. 8
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18:15 hod.
O termíne zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v mesiaci apríl budú členovia
včas informovaní.

V Novej Bani, 16.3.2022
K,

\

Zapísala: Dagmar Lachká
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