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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania 

konanej dňa 30. 10. 2019 

 

 

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Bc. Ľudmila Hartmanová, Zdenka 

Duchoňová CDiS.art., Mgr. Viera Pechová,  

Ospravedlnení: Roman Jakubis, Ing. Lenka Gombarčíková 

 

Hostia: Ing. Peter Paulík 

Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Mištinová 

  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácia o Pláne činnosti kultúrnych podujatí – DK  

3. Prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských   

zariadení na území mesta Nováky 

4. Prerokovanie VZN o  určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých  

na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre  

voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej  

škole v Novákoch.- Zmena od 01.10.2019 v časti V. príspevky v  ŠJ Základnej školy –  

zmena sumy príspevku na stravovanie dospelých (príspevok mesta Nováky) na základe    

VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

5.  Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí 

 6.  Rôzne 

 7.  Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, ktorá prítomných privítala 

a oboznámila členov komisie a hostí s programom. Program bol jednohlasne schválený. 

Za:5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 

 

2. Informácia o Pláne činnosti DK 

 

Referent kultúry Ing. P.Paulík informoval prítomných o plánovaných podujatiach  za obdobie 

od 10/2019 do 12/2019 a plány podujatí na  rok 2020. V súčasnosti oddelenie pracuje na 

príprave Nováckeho jarmoku 2019, programu 60. výročia činnosti domu kultúry, 30. výročia  

Nežnej revolúcie, firemných akcii podnikov, stužkových, Mikuláša pre deti   
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3. Prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy 

a školských  zariadení na území mesta Nováky 

 

KKaV prerokovala zmenu a doplnenie § 4 VZN o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka školy a školských zariadení na území mesta Nováky, kde bolo potrebné upraviť 

a doplniť § 4 Použitie a vyúčtovanie dotácii na aktuálne VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Nováky. 

 

KKaV odporúča predložiť a schváliť uvedené VZN  MsR a následne predložiť a schváliť MsZ. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

2. Prerokovanie doplnenia VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí 

žiakov a dospelých V. príspevky v  ŠJ Základnej školy –  

 

 

KKaV prerokovala VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre 

voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej škole 

v Novákoch. Doplnenie časť V príspevky v  ŠJ Základnej školy, nakoľko od 01.10.2019 v časti 

bola zmena sumy príspevku na stravovanie dospelých (príspevok mesta Nováky) na základe    

VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

KKaV odporúča predložiť a schváliť uvedené VZN  MsR a následne predložiť a schváliť MsZ. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 

 

  4. Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí 

 

Komisia prerokovala žiadosť Mesta Prievidza  a odporúča poskytnúť jednorazovo finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu mesta na rok 2020 a podľa schváleného 

VZN Mesta Nováky o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.  

 

KKaV berie na vedomie žiadosť Mesta Prievidza a o odporúča jednorazovo poskytnúť finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu mesta na rok 2020. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 
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5. Rôzne 

Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o otvorení a sprístupnení Kaplnky Sv.Juliany na 

cintoríne na Ulici A.Hlinku od 1.11.2019 do 3.11.2019, v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. pre 

občanov. 

 Riaditeľka MŠ informovala že k 15.9.2019 je zapísaných do MŠ 105 detí, z toho predškolákov 

je 27 detí. Do rozpočtu na rok 2020 zaradila finančné prostriedky na modernizáciu šatní , 

výmenu zastaranej výpočtovej techniky a ako veľmi dôležité - opravu fasády MŠ a je 

nevyhnutné vykonať opravu prístrešku nad prístupovým chodníkom do MŠ, ktorý praská 

a opadáva, je možný úraz. Riaditeľka MŠ navrhla do budúcnosti kultúrne podujatie 

„Strašidielka v meste“ uskutočniť v priestoroch MŠ. 

 Riaditeľka ZUŠ informovala o zmene priestorov na vyučovanie, ktoré je v obci Nitrianske 

Sučany. Sťahovanie si zabezpečia vo vlastnej réžii. Pýtala sa na presťahovanie výdajne stravy 

z priestorov ZUŠ do priestorov bývalej Špeciálnej ZŠ.  

Riaditeľka ZŠ informovala že k 15.9.2019 je zapísaných do ZUŠ 404 žiakov, čo je menej ako 

po minulé roky, z dôvodu zániku gymnázia. ZUŠ sa zúčastnila vystúpenia Klobáskový festival 

v Bojniciach, Big Band postúpil v súťaži Československo má talent a vystupujú v 14-tej časti 

súťaže. Vystupujú na výchovných koncertoch MŠ a ZŠ. 18.12.2019 sa uskutoční Vianočný 

koncert v Kostole Sv. Mikuláša v Novákoch. Upozornila na opadávanie omietok a mokrú 

strechu na budove ZUŠ.  

Riaditeľka ZŠ informovala, že k 15.9.2019 navštevuje školu  401 detí a od 1.9.2019 sa stravuje 

v školskej jedálni t.č. 329, z toho má 13 detí diétne stravovanie. V decembri 2019 v spolupráci 

s Maticou Slovenskou usporiadajú šachový turnaj o Vianočného kapra. Voľné priestory na 

prízemí školskej jedálne sa iba temperujú, začali vlhnúť steny  a opadávať omietky.   

Predsedkyňa komisie uviedla, že bude ďalej komunikovať o danej veci s primátorom mesta.  

Ďalej informovala, že Mesto Nováky predkladá Návrh schválenia predloženia žiadosti o NFP 

pre projekt s názvom“ Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“-mesto Nováky ako 

partner č.4. Do uvedeného projektu sa zapája mesto Handlová a Prievidza. 

 

6. Záver 

Záverom predsedkyňa komisie poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa  18. 11. 2019 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová      …………………………. 

 

Schválila: Mgr. Dana Horná       …………………………. 


