Komisia kultúry a vzdelávania
03. septembra 2020

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 03. 09. 2020
Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila
Hartmanová, Mgr. Viera Pechová
Ospravedlnený: Roman Jakubis
Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová
Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky.
3. Rôzne
4. 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. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky predložila vedúca
oddelenia vnútornej správy, Ing. Ingrid Kmeťová. Uviedla, že predložený návrh VZN bol
vytvorený ako úplné znenie z dôvodu, že pôvodné VZN bolo vydané v roku 2015 pod č. 5/2015,
následne v tom istom roku bolo menené a dopĺňané VZN č. 9/2015, v roku 2017 bolo menené
a dopĺňané VZN č. 3/2017, v roku 2018 VZN č. 3/2018 a v roku 2019 VZN č. 9/2019, čím
strácalo na prehľadnosti.
Ďalej uviedla, že návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bol prerokovaný aj na
ekonomickej komisií a komisii športu. Uviedla zmeny a doplnky, ktoré boli výstupom na
ekonomickej komisii a na komisii športu:
- § 1 bod 3 písm. e) doplniť na koniec vety „... a športu“
- § 2 bod 7 v prvej vete nahradiť jej časť znenia
„... je primátor mesta Nováky oprávnený oznámiť zrušenie poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytovanie finančných
prostriedkov a bez nároku jednotlivých navrhovateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých
nákladov.“
Týmto znením
„... je MsZ oprávnené rozhodnúť o znížení poskytovania dotácií.“
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- § 5 doplniť bod 5 v znení „V nasledujúcom roku do 31. marca správy o výsledku kontroly
musí MsÚ zverejniť na stránke www.novaky.sk“ (tak ako to bolo pôvodne vo VZN č.
5/2015)
- § 5 body 5 až 8 sa prečíslujú na body 6 až 9
- § 5 bod 8 v poslednej vete zmeniť slovo „komisiu“ na slovo „komisie“
- § 4 bod 9 doplniť vetu „Zhodnosť kópie s originálom môže vyznačiť na kópiu aj poverený
odborný pracovník príslušného odd. MsÚ.“ (tak ako to bolo pôvodne vo VZN č. 5/2015 so
zmenou slov odborný pracovník na zamestnanec)
- § 4 bod 18 zmeniť slová „na sekretariát“ slovami „do podateľne“
Členovia komisie kultúry po prerokovaní materiálu súhlasili so zmenami a doplnkami, ktoré
boli predložené ekonomickou komisiou a komisiou športu, ale odporúčajú z predmetného
VZN odstrániť v § 2 bod 7. Následne odporúčajú uvedený materiál so zapracovanými
zmenami predložiť na rokovanie MsR a MsZ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
3. Rôzne
Pani predsedníčka komisie, Mgr. Dana Horná, sa vrátila k problému, ktorý sa riešil
na predchádzajúcej komisii kultúry a to k presťahovaniu výdajne stravy z priestorov ZUŠ
do priestorov ZŠ. Uviedla, že by bolo dobré v čo najbližšej dobe uvedený problém vyriešiť,
t. j. ponúknuť voľný priestor v ZŠ na Ul. Pribinovej, na prenájom za účelom prevádzkovania
výdajne stravy, za podmienky že musí byť zachované vydávanie stravy pre potreby dôchodcov,
čo je primárnym cieľom zachovania výdajne stravy a kontinuálne zabezpečiť vypovedanie
zmluvy nájomcovi, ktorý túto službu prevádzkuje v prenajatých priestoroch ZUŠ. Následne
bude možné uvoľnené priestory plne využívať ZUŠ na výchovnovzdelávací proces.
Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová DiS. art., informovala o problémoch
s financovaním v súvislosti s nutnosťou zníženia rozpočtu ZUŠ v dôsledku výpadku príjmov
súvisiacich s Korona vírusom. Taktiež informovala, že z kapacitných dôvodov je nutné zväčšiť
učebňu výtvarného odporu, nakoľko je množstvo žiakov navštevujúcich výtvarný odbor a je
nutné učebňu zväčšiť. S týmto problémom úzko súvisí problém s financovaním pracovníka,
nakoľko musia byť z kapacitných dôvodov žiaci rozdelení do viacerých skupín, lebo výtvarný
odpor zastrešuje iba jediný pracovník. Taktiež uviedla, že nebola oboznámená so situáciou
ohľadom napojenia ZUŠ na centrálny zdroj tepla, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu
tepelných rozvodov v meste Nováky. Uviedla, že má momentálne uzatvorenú zmluvu na
dodávku plynu so spoločnosťou BENET, s. r. o. a preto je potrebné preveriť s akým zdrojom
tepla je počítané pre budovu ZUŠ.
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Pani riaditeľka MŠ, Ľudmila Hartmanová, informovala prítomných, že
vzhľadom k predloženému projektu na rekonštrukciu priestorov MŠ sa momentálne
neuskutoční rekonštrukcia prístrešku. Vyskytol sa ale problém s padajúcimi konármi, nakoľko
nie je možné dostať sa plošinou k drevinám, je nutné odstrániť časť prestrešenia smerujúce
k budove bývalých jaslí, tým spôsobom by sa otvoril priestor mechanizmom, ktoré by vykonali
rez na drevinách, aby sa zabránilo padaniu konárov. Taktiež by sa priestor spriechodnil pre
väčšie autá v prípade živelných udalostí.
Pani riaditeľky upozornili na potrebu údržbára budov škôl a školských zariadení,
momentálne takúto prácu nikto nevykonáva a pre drobné opravy a bežnú údržbu budov
a zariadení sa musia vždy obracať na pracovníkov mesta.
Pani riaditeľka CVČ, Ing. Viera Hagarová, informovala prítomných, že pokračujú
vo svojej krúžkovej činnosti v zmysle pokynov Hlavného hygienika SR, ale v dôsledku
pretrvávajúcich obmedzení sa zrejme nebudú môcť zúčastniť na športových podujatiach,
nakoľko sú vydané mnohé obmedzenia.
Pani riaditeľka ZŠ, Mgr. Viera Pechová, tiež informovala, že aj v ZŠ v zmysle opatrení
prebieha vyučovací proces, vedenie ZŠ ako aj pani učiteľky ZŠ promptne reagujú na všetky
opatrenia a nariadenia vydané hlavným hygienikom SR.
Pani predsedníčka komisie, Mgr. Dana Horná, uviedla, že v zmysle vydaných
obmedzení sa len veľmi ťažko dá predpokladať smerovanie kultúry a kultúrnych akcií,
možnosti usporiadania rôznych osláv celomestského charakteru a pod. Vyjadrila názor, že
jednotlivé podujatia sa budú organizovať po vzájomnej dohode všetkých zúčastnených strán
v zmysle prijatých opatrení a nariadení vlády SR. Uviedla že v rámci opatrení sa bude môcť
DK prenajímať záujemcom, mohli by sa uskutočniť programy s predpokladanými termínmi:
Šarkaniáda 02. 10. 2020, Tekvičky v meste 27. resp. 28. 10. 2020, Mikuláš 05. 12. 2020,
k záveru roka tzv. Vianočný koncert 10. 12. 2020, ktorý by sa usporiadal v spolupráci
so všetkými školami a školskými zariadeniami v meste Nováky.

Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť.

V Novákoch, dňa 04. 09. 2020

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíková

Schválil: Mgr. Dana Horná

Prílohy: -

………………………….

………………………….

prezenčná listina
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