Komisia kultúry a vzdelávania
15. januára 2020

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 15. 01. 2020

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová CDiS.art., Bc. Ľudmila
Hartmanová, Mgr. Viera Pechová, Ing. Peter Balák,
Ospravedlnený: Roman Jakubis
Hostia: Ing. Peter Paulík, Ing. Ingrid Kmeťová
Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti domu kultúry za rok 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2020
3. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2020
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, ktorá privítala
prítomných a oboznámila členov komisie a hostí s programom. Tento program bol schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
2. Správa o činnosti domu kultúry za rok 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2020
Správu o činnosti domu kultúry za rok 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2020 predložil
referent DK Nováky, Ing. Peter Paulík. Oboznámil prítomných s konkrétnymi podujatiami
a aktivitami, ktoré sa uskutočnili v roku 2020 a s plánom činnosti na 1. polrok 2020. Uviedol,
že DK Nováky prebiehajú prípravy Mestského plesu Nováky 2020, ktorý sa bude konať dňa
25. 01. 2020 v priestoroch DK. Ďalej uviedol, že sa v priestoroch DK Nováky každoročne
uskutočňuje zasadnutie Spolku priateľov bane Nováky, uskutoční sa Farský ples, ples PZ Ľubín
Zemianske Kostoľany, ďalej bude hosťovať predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka,
oboznámil prítomných, že ako každý rok bude dom kultúry organizovať alebo sa podieľať na
organizovaní každoročných akcií ako sú Fašiangy a Fašiangový sprievod, Maškarný ples pre
deti, prípravy volebnej miestnosti v DK Nováky, Oslavy MDŽ, Noc s Andersenom, ktorá sa
bude konať v knižnici mesta Nováky, Celomestské oslavy dňa učiteľov, Stavanie mája, Míľa
pre mamu, Deň matiek.
Prítomní vzali predložený materiál na vedomie.
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Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

3. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2020
KKV berie na vedomie správu kontrolóra mesta k vyúčtovaniu dotácií na rok 2019.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
KKV prerokovala predložené žiadosti na rok 2020 a navrhuje prerozdelenie finančných
prostriedkov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít
neziskových subjektov a občanov a navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov podľa
priloženej tabuľky:
RKC – Farnosť Nováky
Materské centrum Nováčik, Nováky
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky
Dychová hudba NCHZ Nováky
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza
FS Marínka Nováky
Spolu

1 000, 00 €
800, 00 €
2 100, 00€
820, 00 €
1 200, 00 €
2 500, 00 €
1 600, 00 €
10 020, 00 €

Uznesenie 1/01/KKV/2020
KKV navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov predložiť na rokovanie EK,
predložiť toto prerozdelenie na MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis,
4. Rôzne
Vedúca oddelenia vnútornej správy Ing, Ingrid Kmeťová informovala
prítomných o požiadavke vyplývajúcej zo záverov z porady primátora mesta Nováky a to:
požadovať od voľnočasových organizácii, ktoré dostávajú dotáciu od mesta Nováky predložiť
v termíne do 05. 02. 2020 nasledovné údaje
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– rozpočet organizácie na rok 2020
- skutočnosť príjmov za rok 2019 (rozčleniť koľko finančných prostriedkov v roku 2019
dostali od zväzu (ak je organizácia v nejakom zväze zapísaná), koľko od mesta, koľko od
sponzorov, prípadne koľko iných príjmov,
- ďalej koľko má organizácia aktívnych členov

Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná doplnila uvedenú informáciu
a vysvetlila, že sa budú tieto informácie ďalej využívať pri posudzovaní žiadostí, nakoľko
v doterajších žiadostiach sú uvedené požiadavky organizácií od mesta Nováky a nie je pri tom
jasné, či má organizácia aj iné zdroje pre svoje fungovanie, resp. či je organizácia úplne závislá
od zdrojov, ktoré dostane od mesta Nováky, alebo má aj iné príjmy ako sú členské príspevky,
príspevky od sponzorov, prípadne iné príjmy na základe ktorých organizácie funguje.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala o ďalšej havarijnej situácií
na budove ZUŠ a to konkrétne, že strecha budovy preteká do vnútorných priestorov školy
a následne tieto priestory plesnivejú.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že by bolo vhodné do
budúcnosti prerokovať rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení na zasadnutí komisie
kultúry a vzdelávanie, aby bola možnosť bližšie sa oboznámiť s potrebami škôl a školských
zariadení.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že havarijný stav na budove
sa bude priebežne riešiť, aby bolo zabránené ďalším škodám na majetku.
Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová poďakovala za súčinnosť DK Nováky
pri riešení problému spojeným s trénovaním gymnastiek, ktoré nemohli trénovať počas
rekonštrukcie budovy telocvične v ZŠ a jediným vyhovujúcich miestom na tréning
z kapacitných dôvodov bola veľká sála DK Nováky, ďalej poďakovala za nakrútenie
a odvysielanie zostrihu podujatí za obdobie decembra 2019 v mestskej televízií.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla že tento rok pripadajú
oslavy Meszinárodného dňa žien na deň 8. marca 2020 a oslavy dňa matiek na 10. mája 2020,
kedy oba dátumy pripadajú na nedeľu a navrhla, že by sa uvedené oslavy mohli konať práve
v nedeľu. Tieto termíny budú tlmočené aj zástupcom organizácií, ktoré sa na jednotlivých
podujatiach v hojnej miere zúčastňujú, resp. sa na nich podieľajú.

5. Záver

Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť.
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V Novákoch, dňa 16. 01. 2020

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíková ………………………….

Schválil: Mgr. Dana Horná

Prílohy: -

………………………….

prezenčná listina
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