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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 27.1. 2015 
 
Prítomní:podľa prezenčnej listiny 
  
Program:  
 1. Otvorenie 
 2. Informácia o zložení Komisie kultúry a vzdelávania 
 3. Prerokovanie návrhu VZN .../2015 
 4. Informácia riaditeľky MŠ Nováky o situácii v MŠ 
 5. Informácia riaditeľky ZŠ Nováky o situácii v ZŠ 
 6. Informácia riaditeľky CVČ Nováky o situácii v CVČ 
 7. Informácia riaditeľky ZUŠ Nováky o situácii v ZUŠ 
 8. Informácia o KCMN, n.o. 
 8. Rôzne 
 9. Záver 
 
1. Otvorenie 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal a 
oboznámil členov komisie a hosťa Ing. Ľudmilu Iliašovús programom. Tento program bol 
jednomyseľne schválený. 
 
2. Informácia o zložení Komisie kultúry a vzdelávania 
 Predsedakomisiepodalinformáciu, žekomisia bola zriadenánazákladeUznesenia č. 
13/2015 z MsZzodňa 2.1.2015 a bola doplnená o štyrochčlenov z radovobčanovUznesením 
č.27/2015 z MsZzodňa 19.1.2015 a slúžiakoporadný a kontrolnýorgán. 
 
3. Prerokovanie návrhu VZN .../2015 
 Návrh VZN .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej 
škole, v Základnej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských 
jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch predložil predseda komisie Ing. Jozef 
Lovecký. Návrh je písomne spracovaný, je priložený k zápisnici. 
 Členovia komisie doporučili návrh VZN .../2015 predložiť na zasadnutie MsR dňa 
4.2.2015 
 
Uznesenie 001/KKV/2015 
 

KKV súhlasí s tým, aby návrh VZN č. .../2015, ktorým sa dopĺňa VZN č.3/2008 bol 
predložený MsR na vyjadrenie a následne, v prípade kladného rozhodnutia MsR predložený 
na rokovanie MsZ. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 0 
 
4. Informácia riaditeľky MŠ Nováky o situácii v MŠ 
 

Na základe Uznesenia MsZč. 44/2015 zo dňa 19.1.2015, KKV odporúča primátorovi, 
poveriť odbor VaRM vypracovaním projektu „Rozšírenie materskej školy Nováky“. 
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Toto odporúčanie je na základe výzvy MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2015, kdecelkovo 9 a pol 
milióna eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(MŠVVaŠ SR) v roku 2015 na podporu projektov prístavby, výstavby a rekonštrukcie 
priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto 
materských školách. 
Uvedený projekt je nutné spracovať a poslať na adresu MŠVVaŠSR do 25.2.2015. 
 
Uznesenie 002/KKV/2015 
 

KKV odporúča primátorovi mesta RNDr. Danielovi Danišovi, aby poveril odbor 
VaRM vypracovaním projektu „Rozšírenie materskej školy Nováky“. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 0 
 
5. Informácia riaditeľky ZŠ Nováky o situácii v ZŠ 
 
Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková informovala KKV o prebiehajúcom 
projekterekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ ul. J.C. Hronského. Na realizáciu bolo nutnépodľa 
pôvodného projektu 168 000 eur. Schválené boli financie vo výške 50000 eur presunom 
z roka 2014 a je predpoklad schválenia 50000 eur v roku 2015. Celkovo v tomto roku 100000 
eur. Stále ale chýbalo 68000 eur. Pani riaditeľka vyslovila žiadosť o prefinancovanie tohto 
projektu na jednu etapu, nakoľko nechce, aby prostredie školy bolo naťahovaním 
rekonštrukcie na etapy neustále znečisťované, a tým ohrozované zdravie našich detí. Zároveň 
vznikajú náklady na upratovanie, ľudia sú vyčerpaní z upratovacích prác a rodičia požadujú 
bežný chod školy čo najskôr. Taktiež sa obávame kontroly Okresného úradu verejného 
zdravotníctva, ako by hodnotili takéto etapovité riešenie.... Pani riaditeľka PaedDr. Anna 
Chlupíkova navrhla,aby sa 30000 eur (natelocvičňu) presunulo na projekt rekonštrukcia 
elektroinštalácie ZŠ ul. J.C. Hronského. Následne vyslovila prosbu o nájdenie zvyšných 
finančných prostriedkov v rozpočte mesta, ktoré sú nutné na úplné dofinancovanie projektu. 

Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíkovážiadap. primátora RNDr. Daniela Daniša 
v súčinnosti s odborom VaRM, aby doriešili prístup cez areál Strednej združenej školy. 

Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková prosí komisiu Športu, aby vyvolala 
rokovanie ohľadom vytvorenia športových tried na ZŠ Nováky. 

Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíkovádáva podnet, aby mesto rokovalo s KŠÚ 
o vytvorení miesta školského psychológa  na obvodnom školskom úrade. 

Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková žiada, aby mesto Nováky dalo podnet na 
KŠU – havarijný stav budov, ihriska a vybavenie tried. 

Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková vyslovila potrebu vykonať náter strechy na 
ZŠ na Pribinovej ul.  

 
Uznesenie 003/KKV/2015 
 

KKV navrhuje a zaväzuje MsR, aby sa týmito problémami zaoberala a našla vhodné 
riešenie v súčinnosti s odborom VaRM, KE, KV a KŠ mesta Nováky. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 0 
 
6. Informácia riaditeľky CVČ Nováky o situácii v CVČ 
 

Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová vyslovila potrebu riešiť nové samostatné 
priestory CVČ, nakoľko z psychologického hľadiska sú deti mysľou stále v škole a zároveň 
priestory CVČ by mali byť dostupné aj širšej verejnosti a mládeži nad 15 rokov. Bola by 
veľmi rada, keby sa zrekonštruovala bývala budova CVČ a presunulo sa CVČ späť do tejto 
budovy. Zamedzilo by sa tak devastáciidanej budovy, ktorá kazí dojem centra mesta Nováky. 
 
Uznesenie 004/KKV/2015 
 

KKV súhlasí s tým, aby sa MsR týmto problémom zaoberala a našla vhodné riešenie 
v súčinnosti s odborom VaRM, KE a KV mesta Nováky. 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 PaedDr.Anna Chlupíková 
Ospravedlnení: 0 
 
7. Informácia riaditeľky ZUŠ Nováky o situácii v ZUŠ 
 

Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová vyslovila potrebu rekonštrukcie 
elektroinštalácie vo výške 61 300 eur, na ktorú má už aj vyhotovenú projektovú 
dokumentáciu. 

Ďalej vyslovila potrebu triedy na výučbu teórie a potrebu koncertnej sály. 
 
Uznesenie 005/KKV/2015 
 

KKV súhlasí, aby sa týmito problémami zaoberalaMsR a našla vhodné riešenie 
v súčinnosti s odborom VaRM, KE a KV mesta Nováky. Keďže situácia je vo všetkých 
zariadeniach rovnaká, navrhujeme riešiť elektroinštaláciu spoločne pre ZUŠ, MŠ, budovu ZŠ 
na Pribinovej ul. a budovu KCMN, kde tak isto došlo k čiastočnému vyhoreniu 
elektroinštalácie. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 0 
 
8. Informácia o KCMN, n.o., 

Pani Ing. Ľudmila Iliašová oboznámila KKV o situácii v KCMN, n.o.  

Správna rada KCMN, n.o. v zložení:  

predseda správnej rady  Ing. Dušan Šimka, členovia Zdenka Duchoňová, Cecília Čmiková 
rozhodli o zrušení neziskovej organizácie KCMN, n.o dňa 9.01.2015 na zasadnutí správnej 
rady a určili  Ing. Ľudmilu Iliašovú za likvidátora. 
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Dňa 13.1.2015 Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. 
OU-TN-OVVS1-2015/003718, ktorým rozhodol o zmene zapísaných údajov v registri 
neziskových organizácií. Podľa odôvodnenia uvedeného rozhodnutia tak Okresný úrad 
Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, urobil na základe doručeného návrhu na zmenu 
údajov zapísaných v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o. ,, v likvidácii“ a k nemu priloženej 
zápisnice zo zasadnutia správnej rady zo dňa 9.1. 2015 a správneho poplatku vo výške 16,50 
Eur. 

Likvidátor Ing. Ľudmila Iliašová na základe týchto skutočností podalapodnet na 
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na Okresný úrad Trenčín Odbor 
všeobecnej vnútornej správy a podnet na podanie protestu prokurátora na Okresnú 
prokuratúru v Prievidzi. 
 
9. Rôzne 
 
1. Nakoľko KKV boli žiadosti o dotácie pre voľnočasové a iné spoločenské aktivity, 
Televíziu Nováky, KCMN, n.o. a ZO SZZP predložené po termíne konania KKV, budú sa 
tieto posudzovať na ďalšom zasadnutí KKV. Uvedené žiadosti a ich navrhované výšky dotácií 
prikladáme ako prílohy. 
 
2.KKV žiada navrhnúť systémové riešenie správy budov škôl ako mestského majetku, 
verejného obstarávania a dodávky tepla do týchto mestských budov.    
 
3. KKV žiada o vytvorenie smernice o prenájme priestorov v mestských budovách. 
 
4. KKV navrhujezvážiť možnosť zaobstarania mestského autobusu, ktorý by bol využívaný 
v prospech všetkých občanov mesta.  
 
5. Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková vyslovila myšlienku vytvorenia celomestského 
stravovacieho zariadenia, kde by sa ponúkala aj strava celiatikom a dietárom z celého mesta, 
nakoľko aj medzi žiakmi ZŠ sa nachádzajú deti s potrebou špeciálneho typu stravovania. 
 
6. Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková vyslovila myšlienku možnosti výstavby 
podkrovných nájomných mestských bytov v budovách základných škôl.  
 
7. Nakoľko Okresný úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi vydal na základe obhliadky 
budov dňa 25.2.2014 povinnosť zriaďovateľovi riešiť havarijný stav budov, je nutné sa 
zaoberať týmto problémom komplexne.  
 
Uznesenie 006/KKV/2015 
 

KKV žiada, aby sa týmito problémami zaoberala MsR a našla vhodné riešenie 
v súčinnosti s odbornými oddeleniami mesta Nováky, ktorých sa dané problémy dotýkajú. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 0 
 
10. Záver 
 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťovi za ich účasť. 
 
V Novákochdňa 27.01.2015 
 
Zapísal: Ing. Jozef Lovecký  …………………………. 
 
Overil: Bc. Ján Kačenák  …………………………. 
 
Prílohy: 

- Prezenčnálistina 
- Návrh VZN č. …/2015 
- Žiadosti o dotácie 


