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Zápis zasadnutia per rollam Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch         

dňa 17. 01. 2022. 

  

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila 

Hartmanová, Mgr. Viera Pechová, Roman Jakubis  
 

Ospravedlnený:  

Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová  

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková   

  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Návrh na obsadenie funkcie kronikárky mesta Nováky 

 

1. Otvorenie 

Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a súčasnej nepriaznivej situácie predsedníčka 

komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Dana Horná zvolala Komisiu kultúry a vzdelávania            

dňa 17. 01. 2022 o 13. 00 hod. per rollam.   

Hlasovanie per rollam:  

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0  

2. Návrh na obsadenie funkcie kronikárky mesta Nováky  

Dôvodová správa: 

Mesto Nováky nemá obsadenú funkciu kronikára mesta od r. 2019 z dôvodu nezáujmu 

o uvedenú funkciu. V súčasnej dobe po opakovanom hľadaní vhodného kandidáta na túto 

funkciu prejavila záujem Mgr. Daniela Gubienová, bytom Prievidza, ul. Šulekova 35. Pani 

Gubienová dlhodobo pracovala na Mestskom úrade Prievidza, ako aj v Mestskom kultúrnom 

stredisku Prievidza, ako personálny a mzdový referent.   

Členovia komisie kultúry a vzdelávania sa vyjadrili, že komisia bola zvolaná per rollam tesne 

pred mestskou radou a nebol dostatočný čas na vyjadrenie názoru a bez diskusie sa ťažko dáva 

jasné stanovisko áno alebo nie. Navrhujú bod programu stiahnuť a preložiť na aprílové 

zasadnutie MsZ a v dostatočnom predstihu zvolať komisiu kultúry a vzdelávania, kde sa návrh 

prediskutuje. 

Ďalej vyjadrili názor, že kronikár by mal byť z nášho mesta - Nováčan, ktorý má vzťah k mestu, 

má dobrú znalosť miestnych pomerov, má všeobecný prehľad o dianí v meste, nakoľko kronika 

mesta je kultúrno-historické dedičstvo pre budúce generácie. 
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Hlasovanie per rollam:  

Za: 0  

Proti: 6 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0  

 

V Novákoch, dňa 18. 01. 2022 

 

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíkíková    …………………………. 

 

Schválil: Mgr. Dana Horná       …………………………. 

 

Prílohy: Hlasovanie per rollam k programu zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri 

MsZ v Novákoch dňa 17. 01. 2022.  

 


