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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 31.3. 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Kontrola dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky za rok 2014 

 3. Pridelenie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 

 4. Rôzne 

 5. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal a 

oboznámil členov komisie a hostí s programom. Tento program bol jednomyseľne schválený. 

 

2. Kontrola dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky za rok 2014 

 

 KKV sa oboznámila s dokumentmi, ktoré boli predložené za účelom zdokladovania 

poskytnutých dotácií. KKV skonštatovala nasledovné nedostatky: 

- Materské centrum Nováčik, malo niektoré doklady prefotené, ktoré boli nečitateľné, 

na čo sme všetkých štatutárov upozornili, aby sa toto v budúcnosti neopakovalo. Ďalej 

z niektorých dokladov nebol jasný účel použitia. 

- Farnosť Nováky bola v poriadku. 

- Slovenský zväz záhradkárov Nováky, nemal pri niektorých dokladoch jednoznačne 

jasný účel zdokladovania a chýbala napríklad prezenčná listina v prípade účasti na 

výstave. 

- Dychová hudba NCHZ Nováky, nedala sa jednoznačne určiť celá výška 

zdokladovaných prostriedkov použitých za účelom potreby mesta Nováky (neúplnosť 

zdokladovania), nakoľko sa podieľa aj na iných aktivitách.  

- Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky bol v poriadku. 

- Slovenský rybársky zväz bol v poriadku. 

- FS Marínka, z niektorých dokladov nebol jasný účel použitia. 
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- Benet s.r.o. bol v poriadku. 

- KCMN, n.o. sme nekontrolovali, nakoľko dotáciu v roku 2015 nedostanú, lebo sú v 

likvidácií. Zároveň tak zložité a objemné zdokladovanie skontrolovať, nie je v silách 

KKV. 

 

Uznesenie 010/KKV/2015 

KKV skonštatovala, že v prípade Materského centra Nováčik, Slovenského zväzu 

záhradkárov, dychovej hudby NCHZ a FS Marínka boli zistené nedostatky. Po prijatí nového 

VZN, ktorým sa bude riadiť prideľovanie dotácií mesta Nováky, budeme vyžadovať 

prehľadnejšie dokladovanie a účelovosť finančných prostriedkov, inak budeme musieť 

pristúpiť ku krátenie dotácií.   

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

3. Pridelenie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 
Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov   

  Navrhovaná dotácia 

  v zmysle roku 2014 na 2015 

Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0 1000 

 
  

Kultúrne služby - 0.8.2.0.9 5085 

Materské centrum Nováčik, Nováky 570 

Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky 1045 

Dychová hudba NCHZ Nováky 750 

Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky 960 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza 1260 

FS Marínka Nováky 500 

Program 2 Propagácia a marketing 5 Mestské vysielanie a videotext   

  Navrhovaná dotácia 

  v zmysle roku 2014 na 2015 

BENET s. r. o. 8000 

 

Dotáciu pre KCMN, n.o. sme neplánovali, nakoľko je v likvidácií a nemôže 

vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by prinášala zisk alebo stratu. Môže vykonávať len činnosť, 

ktorá súvisí s jej priamou likvidáciou. 

Ďalej KKV nemá vedomosť, ako a z akého balíka financií má byť poskytnutá dotácia ( 

3500,- Eur ) pre novovzniknutý Mládežnícky parlament mesta Nováky. 
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Uznesenie 011/KKV/2015 

KKV schvaľuje navrhované dotácie na rok 2015 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

4. Rôzne 

P. riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová žiada mesto Nováky o riešenie havarijného 

stavu strechy na ZUŠ, kde keď prší tečie do budovy školy voda v takom rozsahu, že musia 

podkladať vedrá. 

P. riaditeľka ZS PaedDr. Chlupíková žiada mestský úrad Nováky, aby v súčinnosti 

s ekonomickým oddelením zabezpečilo verejne obstaranie nutné na zrealizovanie projektu 

„Modrá škola“ (nórske fondy). 

P. Ťapuchová prosí mesto Nováky o spoluprácu pri tvorbe tradičného kroja mesta 

Nováky, ktorý by slúžil na propagáciu mesta, ako aj na kultúrne akcie, ktoré  realizuje FS 

Marinka. 

P. Petriska Róbert prosí mesto v mene Materskej škôlky Nováky, aby našlo finančné 

zdroje na dovybavenie prístrešku, ktorý sa bude realizovať v materskej škôlke Nováky z 

nadácie Pontis v hodnote 2600,- Eur. Na dovybavenie tohto prístrešku je potrebných 740,- 

Eur na zakúpenie posedenia pod tento prístrešok. 

P. riaditeľka PaedDr. Chlupíková opakovane vzniesla požiadavku, ako ďalej s 

nedoriešenými vecami s predchádzajúcej zápisnice KKV. 

Konkrétne ide o bod 9. Rôzne, podkapitoly: 

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 navrhuje zvážiť 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.  
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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. 

Ďalej p. riaditeľka Zdenka Duchoňová opakovane žiada vyjadrenie MsR v súčinnosti KE, čo 

bude s projektom elektroinštalácie ZUŠ. 

Odbor Matice slovenskej dal návrh prostredníctvom tajomníčky Matice slovenskej Ing. Viery 

Hagarovej, aby boli všetky plánované kultúrne aktivity v meste Nováky zaradené do 

plánovacieho kalendára kultúrnych akcii mesta Nováky, ktorý by bol zverejňovaný na 

internetovej stránke mesta Nováky. 

Uznesenie 012/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 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

5. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 31.03.2015 

 

Zapísal: Ing. Jozef Lovecký  …………………………. 

 

Overil: Bc. Ján Kačenák   …………………………. 

 

Prílohy: -prezenčná listina 

 


