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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová 

Baňa konaného dňa 10. 1. 2023 o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani  

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Peter Pšenák, predseda komisie, ktorý privítal 

všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že: 

 Počet prítomných členov je: 10 

Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Peter Budinský, Jozef Spurný, Mgr. Juraj 

Kološta, PaedDr. Mária Rudzanová, Mgr. Natália Kopernická,                              

Lýdia Benčová Dis.Art., Mgr. Katarína Búryová, Igor Moško,                                

Mgr. Natália Kopernická; 

 Počet neprítomných členov je: 0; 

 Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA, Ing. Klaudia Hósová Kasanová, zástupcovia žiadateľov o poskytnutie finančnej 

dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2023 v oblasti kultúry, výchovy 

a vzdelávania: VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA, Cantus Monte Regis, Háj,       

SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa, Občianske združenie Nová 

Baňa, OZ Tajch, Občianske združenie pri CVČ – Centráčik, Občianske združenie – 

Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím, SRRZ – RZ pri Materskej 

škole; zástupcovia žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová 

Baňa v roku 2023 v oblasti telovýchovy a športu: ŠK Karate Nová Baňa, TJ Slovan 

Nová Baňa, TŠK Tiffany Nová Baňa, Mestský futbalový klub Nová Baňa, SKI TEAM 

Nová Baňa, Lucia Ivínová – JŠ BERI s.r.o., Novobanské ľadové medvede,           

SRRZ – RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa;  

 Komisia je uznášaniaschopná. 

 Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 

Program: 

1. Dotácie na kultúru, výchovu a vzdelávanie 

2. Dotácie na telovýchovu a šport 

3. Návrhy na pridelenie dotácií 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

Rokovanie: 

K bodu č. 1 a č. 2 

o Dotácie na kultúru, výchovu a vzdelávanie 

o Dotácie na telovýchovu a šport 

Materiál s podrobným prehľadom doručených žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry,  

ako aj v oblasti športu  pre rok 2023 bol členom komisie zaslaný elektronicky pred 

zasadnutím komisie.  

 Ing. Peter Pšenák, predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu: 

 privítal na zasadnutí primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, Ing. 

Klaudiu Hósovú Kasanovú a prítomných žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie 

z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2023. Zároveň predstavil členov Komisie kultúry, 

vzdelávania, mládeže a športu, ktorým zároveň poďakoval za prijatú ponuku členstva 
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v komisii. Informoval, že jeho prioritou bolo, aby komisia bola zložená z členov 

zastupujúcich školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zároveň 

organizácií pôsobiacich v meste v oblasti kultúry a športu; 

 informoval o počte doručených žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie a výške 

finančných prostriedkov, ktoré sú  na tento účel v rozpočte vyčlenené; 

 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA: 

 výška finančných prostriedkov, vyčlenených na dotácie, nebola pre rok 2023 napriek 

všetkým úsporným opatreniam znížená, naopak, v oblasti športu bol rozpočet na tento 

účel navýšený; 

 zároveň informoval, že v rámci zmien v organizačnej štruktúre Mestského úradu 

preberá agendu, týkajúcu sa dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa, Ing. Klaudia Hósová 

Kasanová.  

 komisii poprial vo svojej činnosti veľa dobrých nápadov, správnych rozhodnutí  

a odporučení; 

 prítomným zástupcom žiadateľov poprial v ich činnosti veľa úspechov;  

 Prítomní žiadatelia dostali postupne priestor na prezentáciu svojej činnosti, 

poskytnutie informácií o plánovaných aktivitách, ako aj odôvodnenie účelu použitia 

finančnej dotácie.  Taktiež zodpovedali na doplňujúce otázky členov komisie, týkajúce 

sa hlavne financovania ich činnosti, členskej základne, členských poplatkov,  počtu 

licencovaných trénerov a nákladov spojených s ich činnosťou, podrobnejšieho 

odôvodnenia účelu, na ktoré bola dotácia žiadaná.  

 Ing. Peter Pšenák: 

 poďakoval zástupcom žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 

Nová Baňa pre rok 2023  za účasť na dnešnom zasadnutí komisie, ako aj  za 

poskytnuté   doplňujúce  informácie. 

 

Záverečné stanovisko k bodu č. 1 a č. 2 

Členovia komisie berú poskytnuté informácie prítomných žiadateľov na vedomie s tým, že 

konkrétne návrhy na pridelenie dotácií jednotlivým žiadateľom prednesú  

v nasledujúcom bode programu zasadnutia  komisie.  

Zároveň členovia komisie odporúčajú, aby žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie, týkajúce 

sa oblasti propagácie a cestovného ruchu, boli prerokovávané v Komisii cestovného ruchu 

s tým, že pre túto oblasť a na tento účel budú zvlášť vyčlenené finančné prostriedky. 

 

K bodu č. 3 

Návrhy na pridelenie dotácií 

 Členovia komisie: 
 sa zhodli, že pri deľbe finančných prostriedkov, poskytnutých žiadateľom formou 

dotácie,  budú pristupovať s tým, že bude kladený dôraz na spôsob a účelovosť 

poskytnutých dotácií z pohľadu mesta, na činnosť zameranú s deťmi a mládežou 

a všeobecne na prínos v kultúrno-spoločensko-športovej oblasti.  

 

Členovia komisie pristúpili k jednotlivým návrhom prerozdelenia finančných prostriedkov. 

Postupne prehodnotili všetky žiadosti s tým, že opäť brali do úvahy činnosť s deťmi 

a mládežou, podiel na rozvoji mesta v oblasti kultúry a športu, spôsob a účelovosť použitia 

dotácie. Po dôkladnom posúdení, nebol u niektorých žiadateľov podporený a schválený  účel 

použitia dotácie v plnom rozsahu, uvedenom v žiadosti, ale tento bol upravený, dvom 
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žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa pre rok 2023 nebolo členmi 

komisie odporučené pridelenie dotácie. 

Na základe poskytnutých informácií a po dôkladnom zvážení bol členmi komisie pripravený 

spoločný návrh na pridelenie dotácií. 

 

 Ing. Peter Pšenák, predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť 

kultúra uvedených v tabuľke č. l: 

 

Uznesenie č. 1/2023: 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa 

odporúča 

prideliť dotácie pre oblasť kultúra ako celku spolu vo výške 10.000 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 

Odporučená  

suma 
Účel 

1. 

VETERÁN 

CLUB NOVÁ 

BAŇA 

 

1.500 EUR 

 

 

900 EUR 

 

Na úhradu časti výdavkov spojených 

s organizáciou podujatia 7. Novobanský zraz 

veteránov, konkrétne na občerstvenie a stravu, 

trofeje pre víťazov súťaží pre deti a dospelých, 

na spomienkové predmety pre účastníkov 

zrazu a úhradu výdavkov spojených so 

zabezpečením kultúrneho programu. 

2. 
Cantus Monte 

Regis 
1.500 EUR 600 EUR 

Na úhradu autobusovej prepravy členov 

Cantus Monte Regis súvisiacu s činnosťou 

zboru. 

3. TajchŠport 2.800 EUR 2.000 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s 

organizáciou Kultúrneho leta na Zvoničke, 

konkrétne na honoráre pre kapely. 

4.  Háj 1.000 EUR 900 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s prípravou 

choreografie a  hudobnou réžiou, výsledkom 

ktorých bude dielo v podobe samostatného 

čísla reprezentujúce mesto a banícke tradície. 

5.  

Občianske 

združenie Nová 

Baňa 

5.000 EUR  1.000 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených so 

sprístupnením štôlne Tag pre verejnosť, 

konkrétne na úhradu výdavkov spojených s  

vyčistením štôlne, jej odvetraním, osadením 

schodov, pripojením elektrickej energie a na 

výrobu bezpečnostných mreží do komína. 

6. OZ TAJCH 6.500 EUR 

 

2.400 EUR 

 

Na úhradu časti výdavkov spojených s 

organizáciou podujatí Rocková noc, Akcie 

deťom, Šláger na Tajchu, Na Tajchu je veselo, 

konkrétne na ozvučenie, kameramana, 

hudobné kapely, detské programy a stage. 



4 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená  

suma 
Účel 

7. 

Občianske 

združenie pri 

CVČ - 

CENTRÁČIK 

2.200 EUR 

 

900 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených so 

zabezpečením stravy a občerstvenia,  

spotrebného materiálu, medailí, cien, 

diplomov a tričiek pre deti a organizačný tím 

na podujatí " Malý záchranár " , ďalej na 

úhradu autobusovej prepravy na " Výlety za 

históriou." 

8. 

Občianske 

združenie - 

Slniečko pre 

pomoc ľuďom s 

viacnásobným 

postihnutím 

700 EUR 

 

500 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím   

"Náš deň pre Vás", konkrétne na nákup 

materiálu a pomôcok na remeselné a ručné 

práce, na zabezpečenie občerstvenia pre 

účastníkov. Ďalej na úhradu výdavkov 

spojených s organizáciou Metodického dňa 

remesiel a ručných prác v Múzeu medi 

a Múzeu paličkovanej čipky v Španej doline, 

konkrétne na autobusovú prepravu. 

9. 
SRRZ - RZ pri 

Materskej škole 

700 EUR 

 

500 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím   

"Deň materských škôl", konkrétne na 

vystúpenie pre deti hudobno-edukačného 

charakteru a s celoslovenskou výtvarnou 

súťažou pre deti predškolského veku                

"Obrázok pre Darinku", konkrétne na vecné 

ceny pre víťazov. 

10. 

Spoločenstvo 

rodičov pri 

základnej škole 

sv. Alžbety 

300 EUR 300 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím   

"Spievajme Pánovi", konkrétne na nákup 

propagačného materiálu, zabezpečenie stravy 

a občerstvenia pre účastníkov, ceny pre 

víťazov a diplomy pre jednotlivé kategórie. 

11. 

Združenie na 

rozvoj a 

podporu 

novobanskej 

združenej 

strednej školy 

1.000 EUR 

 

0 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou 

školy a mesta na náboroch a súťažiach, 

konkrétne propagačné materiály. 

SPOLU ZA 

KULTÚRU: 
23.200 EUR 10.000 EUR 

 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Prítomných 10 Za 10 Proti  0 Zdržalo sa 0 
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 Ing. Peter Pšenák, predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť 

šport  uvedených v tabuľke č. 2: 

 

Uznesenie č. 2/2023: 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa  

odporúča 

prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 58.750 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 

Odporučená 

suma 
Účel 

1. 

Športový klub 

Karate Nová 

Baňa 

13.000 EUR 7.500 EUR 

Na úhradu štartovných, cestovných a 

ubytovacích výdavkov, výdavkov na  

sústredenie, na odmeny licencovaným 

trénerom mládeže a materiálno-technické 

zabezpečenie. 

2. 
TJ Slovan 

Nová Baňa 

822 EUR 

 

600 EUR 

 

Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 

s účasťou v súťažiach, konkrétne na cestovné, 

vklady do súťaží a nákup šachového 

vybavenia. 

3. 

 

Tenisový klub 

- TAJCH Nová 

Baňa 

 

6.660 EUR 

 

 

4.400 EUR 

 

Na úhradu výdavkov súvisiacich 

s organizáciou tenisových turnajov, 

tréningových procesov a účasťou na súťažiach, 

na materiálno-technické zabezpečenie, 

športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, 

nákup vecných odmien a medailí, štartovné na 

oficiálne turnaje STZ (deti, mládež, juniori), 

kolektívnu registráciu klubu, mládeže a 

juniorov,  odmeny licencovaným trénerom 

mládeže,  prenájom telocvične/tenisovej haly 

počas zimy. 

4. 

TANEČNO-

ŠPORTOVÝ 

KLUB 

TIFFANY 

NOVÁ BAŇA 

7.000 EUR 4.400 EUR 

Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ a 

WDSF,  odmien licencovaným trénerom 

mládeže, výdavkov na propagačný materiál, na 

výdavky spojené so sústredením, prenájmom 

športovísk, s nákupom látok, materiálu na 

zdobenie, zvukovej techniky,  na zákazkové 

šitie a zakúpenie tanečného oblečenia,  

tanečných topánok a športového klubového 

oblečenia. 



6 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená 

suma 
Účel 

5. 

Mestský 

futbalový klub 

Nová Baňa 

35.000 EUR 35.000 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s výchovou  

mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným 

trénerom mládeže, materiálno-technické a 

športové vybavenie, výstroj a športové náčinie, 

autobusovú prepravu a stravu pre mládežnícke 

družstvá v rámci zápasov, prenájmy 

športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, 

úhradu výdavkov súvisiacich s 

organizovanými sústredeniami, na úhradu za 

registráciu nových hráčov a úhrady SFZ 

faktúr,  konkrétne úhrada delegovaných osôb a 

úhrada štartových poplatkov do súťaží.  

Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ 

faktúre nemôžu byť hradené z dotácie. 

6. 
SKI TEAM 

Nová Baňa 
5.500 EUR 4.400 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou 

pretekov, so zabezpečením tréningových 

jednotiek, lyžiarskych pretekov a s účasťou na 

pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, 

skipasy, štartovné, ubytovanie, doplnenie 

výstroje a športových pomôcok, prenájmy 

športovísk, vecné ceny a medaile, na úhradu 

výdavkov súvisiacich so sústredením.   

7. 

Lucia Ivínová  

- Jazdecká 

škola BERI, 

s.r.o. 

1.500 EUR 600 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou 

pretekov a skúšok základného výcviku, 

konkrétne na zabezpečenie cien pre 

súťažiacich, na úhradu výdavkov spojených s 

organizáciou sústredenia, na úhradu 

štartovných poplatkov na súťažiach a na 

úhradu odmien externého licencovaného 

trénera mládeže. 

8. 

Združenie 

športových 

rybárov Nová 

Baňa 

1.000 EUR 

 

500 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou 

pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a 

Imricha Michalovského 2023“, konkrétne na 

materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre 

víťazov. 

9. 

Novobanské 

ľadové 

medvede 

450 EUR 400 EUR 

Na úhrada výdavkov spojených s organizáciou 

podujatí: Mikulášske plávanie na Tajchu, 

Vianočné a Novoročné plávanie na Hrone, 

Valentínsky ponor, konkrétne na vecné ceny 

pre účastníkov a občerstvenie, zakúpenie 

prenosného ozvučenia na ozvučenie 

organizovaných akcií. 

10. 
Športový klub 

POOLO 

930  EUR 

 

250 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s nákupom 

trofejí pre 1., 2., 3., a 4. Mestskej tenisovej 

ligy, ďalej na nákup športového materiálu. 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená 

suma 
Účel 

11. 

SRRZ-RZ pri 

Gymnáziu 

Františka 

Švantnera 

Nová Baňa 

1.300 EUR 700 EUR 
Na úhradu výdavkov spojených so zakúpením 

parkových lavičiek a basketbalových dosiek. 

12. 
Dobrý dník, 

s.r.o. 
4.000 EUR 0 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s 

vybudovaním detského ihriska, lanovej dráhy 

a prekrytého pieskoviska. 

SPOLU ZA 

ŠPORT: 
77.162 EUR 58.750 EUR   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Prítomných 10 Za 10 Proti  0 Zdržalo sa 0 

 

 Ing. Klaudia Hósová Kasanová: 

 informovala prítomných členov, že v stanovenom termíne, t.j. do 30. 9. 2022 bola 

doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta od žiadateľa SRRZ – RZ pri 

Gymnáziu Františka Švantnera, konkrétne na úhradu výdavkov spojených 

s vyplatením motivačných štipendií pre študentov školy v sume 3.500 EUR;  

 finančné prostriedky pre oblasť vzdelávanie boli v plnej sume na tento účel  schválené 

Mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2022, uznesením č. 199/2022. 

Záverečné stanovisko k bodu č. 3 

 Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúra vo výške 

10.000 Eur v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 1 a pre oblasť šport 

vo výške 58.750 Eur v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 2.  

 Komisia berie na vedomie poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 

2023 v oblasti vzdelávanie žiadateľovi SRRZ – RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová 

Baňa na vyplatenie motivačných štipendií v sume 3.500 EUR.  

 

 Ing. Klaudia Hósová Kasanová pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta 

a následne vyhotoví príslušné zmluvy a predloží ich na podpis štatutárom obidvoch 

strán. Na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta  

finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa podľa 

finančných možností mesta Nová Baňa. 

 Pri siedmych žiadateľoch s navrhovanými sumami nad 1.660 Eur Ing. Klaudia Hósová 

Kasanová  pripraví jednotlivé návrhy na uznesenia na najbližšie zasadnutie MsZ: 

o 2 návrh z oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania 

o 5 návrhov z oblasti telovýchovy a športu 
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K bodu č. 4 

Rôzne 

4.1. Poverenie poslanca MsZ Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zastupovaním 

počas neprítomnosti predsedu komisie. 

4.2. Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku pre komisie MsZ. 

 

4.1. Poverenie poslanca MsZ Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

zastupovaním počas neprítomnosti predsedu komisie. 

 Ing. Peter Pšenák, predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu  

poveril zastupovaním počas svojej neprítomnosti Petra Budinského, poslanca MsZ, ktorý je 

zároveň členom Komisie kultúry vzdelávania, mládeže a športu. 

 

4.2. Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku pre komisie MsZ. 

Členom Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu bol pred zasadnutím komisie 

elektronicky zaslaný NÁVRH rokovacieho poriadku komisie MsZ s tým, že prípadné 

pripomienky budú do rokovacieho poriadku zapracované.  

 

Záverečné stanovisko k bodu č. 4 

Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu berú na vedomie: 

- Poverenie zastupovaním predsedu komisie Petrom Budinským. 

- Predložený Návrh rokovacieho poriadku komisie MsZ bez pripomienok.   

 

K bodu č. 5 

Diskusia 

 Igor Moško:  

 upozornil na zlý technický stav pódia v amfiteátri na Tajchu, kde hrozí 

nebezpečenstvo, že sa existujúce pódium prepadne z dôvodu opotrebovanosti 

materiálu v dôsledku vplyvu počasia.  

 

Záverečné stanovisko k bodu č. 5 

Členovia komisie odporúčajú správcovi majetku, aby sa vzniknutou situáciou zaoberal 

a zabezpečil údržbu jestvujúceho pódia v amfiteátri. 

 

Záver: 

Zasadnutie komisie skončilo o 19:20 hod. O najbližšom zasadnutí komisie budú členovia včas 

informovaní.  

 

V Novej Bani, 10. 1. 2023 

 

 

Zapísala: Dagmar Lachká     Schválil:  Ing. Peter Pšenák v.r. 

                    predseda komisie 

 

                                

 


