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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 19. 10. 2016 

 

Prítomní: Ing. Jozef Lovecký, PaedDr. Anna Chlupíková, Ing. Viera Hagarová, Zdenka 

Duchoňová, Bc. Ľudmila Hartmanová, Mgr. Gabriela Mištinová, Bc. Michal Zaťko, Roman 

Jakubis, Jana Sitárová, Ing. Peter Bošiak  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Téma Monografia mesta Nováky 

 3. Rôzne 

 4. Záver 

 

1. Otvorenie 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal členov komisie 

a navrhol body programu. Program bol jednohlasne prijatý. 

 

2. Téma monografia mesta Nováky 

KKaV diskutovala o monografii mesta Nováky. Vychádzala z výtlačkov  monografií z obcí 

a miest /Cígeľ, Prievidza, Lehota p. Vtáčnikom, Zem. Kostoľany/, ktoré mala komisia 

k nahliadnutiu a zo zmlúv, ktoré iné obce a mesta uzatvorili s tvorcami monografie. KKaV sa 

zhodla na bodoch, ktoré oddelenie kultúry zahrnie do návrhu zmluvy o dielo a to nasledovne: 

- monografia má mať maximálne 250 strán 

- cena za normostranu textu /1 800 znakov/ 25 € 

- náklady súvisiace s obstarávaním materiálov a práca s fotodokumentáciou 2 000 € 

/+, - podľa vyhodnotenia nákladov/ 

- zapracovať do zmluvy bod riešenia nedostatkov v diele 

Záver: - Návrh zmluvy  o dielo (monografia) oddelenie KŠaŠ vypracuje do najbližšieho 

zasadnutia KKV. 

 

3. Rôzne 

Dom kultúry 

Bc. Zaťko informoval o najbližších pripravovaných akciách pre občanov, a to Strašidielka v 

meste, Novácky jarmok, koncert skupiny La Gioia.  

Ďalej informoval, že v najbližšej dobe budú v Dome kultúry vymenené lustre vo veľkej sále, 

ktoré sa už na základe objednávky vyrábajú. Pôvodné lustre boli posúdené odbornou firmou, 
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ktorú zastupoval p. Novák ( opravoval aj oponové ťahy na javisku DK) a fotodokumentácia 

posudku dokazuje ich nevyhovujúci stav. Výmena lustrov by sa mala stihnúť do termínu 11. 

11. 2016, kedy začína obdobie stužkových slávností. 

Ďalej je objednané nové ozvučenie pre Veľkú sálu a bola dokončená renovácia rekonštrukcia 

dámskych toaliet, ktorá bola vykonaná dodávateľom, ktorý bol vybratý na základe prieskumu 

cenových ponúk troch firiem. 

Základná škola 

Riaditeľka ZŠ Nováky informovala komisiu o probléme s telocvičňou a hygienickými 

zariadeniami ZŠ, kde už Regionálny úrad verejného zdravotníctva dal termíny, aby boli 

nedostatky odstránené. Rozpočet mesta vyčlenil prostriedky na jedno sociálne zariadenie, 

dokopy je ich však 10  a cena opravy jedného je 8 000 eur. Ďalej z Ministerstva školstva boli 

žiadané finančné prostriedky v sume 200 000 eur na potrebnú kompletnú rekonštrukciu 

telocvične aj s prístavbou, schválených však bolo 55 000  eur, a to by na rekonštrukciu 

nevystačilo. Konštatovala, že treba konať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a že 

osloví opäť Ministerstvo školstva, ale nevidí reálnu šancu na získanie finančných prostriedkov.  

V jedálni je potrebné vysekať dlažby a obklady, zatiaľ sa kúpila umývačka riadu. 

Riaditeľka ZŠ konštatovala: „Škola sa nemá kde stretávať a vedela by využiť priestory kina na 

rôzne súťaže a prezentačné akcie ZŠ, vieme však, že pre mesto je to náklad.“ 

ZUŠ 

P. Duchoňová - prebieha príprava výchovných koncertov a Vianočného koncertu.                  

CVČ  

P. Ing. Hagarová sa vyjadrila, že chýbajú priestory hlavne pre gymnastky, telocvičňa býva vždy 

obsadená.  

Viacerí členovia komisie sa zhodli na tom, že treba rokovať s Trenčianskym samosprávnym 

krajom o prenájme telocvične na bývalom Chemickom učilišti, kde sú tieto priestory nevyužité. 

 

 4. Záver 

Predseda poďakoval členom komisie za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 20. 10. 2016 

Zapísal: Jana Sitárova       …………………………. 

Schválil: Ing. Jozef Lovecký   …………………………. 

 


