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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 2.9. 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Darovacia zmluva ZO ECHOZ FORTISCHEM a.s. 

 3. Autorská zmluva Monografie mesta Nováky s p. Mgr. Máriou Leitmanovou 

 4. Návrh na zmenu VZN Mesta Nováky č.3/2015   

 5. Oboznámenie, v akom stave sa nachádza rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ 

 6. Návrh na možnosť rozšírenia MŠ 

 7.  Informácia ohľadom ZŠ 

 8. Informácia ohľadom CVČ 

 9. Informácia ohľadom ZUŠ 

 10. Rôzne 

 11. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

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

oboznámil členov komisie a hostí s programom. Zároveň zaželal riaditeľkám MŠ, ZŠ, CVČ a 

ZUŠ veľa pracovných úspechov v nadchádzajúcom školskom roku 2015/2016.  Tento 

program bol schválený. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

2. Darovacia zmluva ZO ECHOZ FORTISCHEM a.s. 

 KKV sa oboznámila s darovacou zmluvou a skonštatovala, že podmienky darovacej  

zmluvy sú akceptovateľné a odporúča darovaciu zmluvu podpísať. 
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Uznesenie 021/KKV/2015 

 

KKV navrhuje danú zmluvu postúpiť na prerokovanie EK, predložiť túto zmluvu na 

MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

3. Autorská zmluva Monografie mesta Nováky s  p. Mgr. Máriou Leitmanovou 

 KKV navrhuje osloviť kompetentného odborníka, za účelom stanovenia reálnej 

hodnoty zhromaždených použiteľných informácií. Následne odporúča navrhnúť dohodu a 

cenu na odkúpenie spracovaných materiálov. KKV sa zhodla v tom, že monografia mesta by 

malo byt kolektívne dielo, aby informácie v  diele neboli subjektívne. Mal by ju písať team 

ľudí, ktorí pozná históriu mesta Nováky.    

 

Uznesenie 022/KKV/2015 

 KKV zmluvu o vytvorení diela v takomto formáte neodporúča podpísať. KKV 

odporúča primátorovi mesta, aby zorganizoval stretnutie s p. Mgr. Máriou Leitmanovou za 

účelom dohodnutia, ako s týmto dielom ďalej naložiť. 

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

4. Návrh na zmenu VZN Mesta Nováky č.3/2015 

 

P. riaditeľka MŠ Bc. Ľudmila Hartmanová navrhla, aby došlo k vypusteniu bodov d) 

a e ) vo VZN Mesta Nováky č. 3/2015, ODDIEL I., I. ČASŤ.  

P. riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová upozornila na to, že aj v prípade dlhšej 

neprítomnosti dieťaťa, musí MŠ dané miesto držať pre toto dieťa a s tým súvisiace náklady 

ostávajú stále rovnaké. Zároveň poznamenala, že s touto prípadnou zmenou samozrejme 

nedochádza k nemožnosti odhlásiť dieťa zo stravovania počas jeho neprítomnosti. 
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Uznesenie 023/KKV/2015 

KKV navrhuje zmenu VZN Mesta Nováky č. 3/2015, ODDIEL I., I. ČASŤ. KKV 

súhlasí s tým, aby došlo v uvedenej časti k vypusteniu bodu d) a e). KKV navrhuje danú 

zmenu postúpiť na prerokovanie EK, predložiť navrhovanú zmenu na rokovanie MsR a 

následne predložiť na rokovanie MsZ. 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

5. Oboznámenie, v akom stave sa nachádza rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ 

 

Predseda KKV požiadal p. riaditeľku Bc. Ľudmila Hartmanovú, aby objasnila celú 

chronológiu súvisiacu a rekonštrukciou elektroinštalácie MŠ. 

P. riaditeľka povedala, že mesiaci júl nebolo možné rekonštrukciu realizovať, nakoľko 

MŠ v danom mesiaci navštevovalo okolo 50 detí (do 31.7.2015). Dňa 1.8.2015 dohodnutá 

firma nastúpila na vopred dohodnutú rekonštrukciu elektroinštalácie. Vykonané práce sa 

dostali do časového sklzu spôsobeného ako technickými problémami, tak aj veľkými 

horúčavami, ktoré sa pri rekonštrukcii vyskytli neočakávane. Predseda KKV si bol osobne 

danú situáciu preveriť. MŠ sa otvára 7.9.2015. 

 

6. Návrh na možnosť rozšírenia MŠ 

 

P. riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová informovala KKV o situácií obsadenosti MŠ. 

KKV skonštatovala, že k dnešnému dňu eviduje MŠ 14 neuspokojených žiadostí o prijatie do 

MŠ. P. riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová očakáva nárast počtu týchto žiadostí. Navštívil ju 

p. Ing. arch. Richard Vojtaš, ktorý sa vyjadril že, rozšírenie MŠ nie je možné riešiť 

nadstavbou nad ani jedným z jestvujúcich pavilónov MŠ. KKV odporúča, aby mesto Nováky 

vyvolalo rokovanie s majiteľom bývalého objektu MŠ za účelom prípadneho odkúpenia a 

následnej rekonštrukcie daného objektu. 

 

Uznesenie 024/KKV/2015 

 KKV odporúča tento návrh prerokovať na MsR a následne na rokovaní MsZ. 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Ospravedlnení: 0 

 

7.  Informácia ohľadom ZŠ 

 

 P. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková informovala o tom, že ZŠ Nováky je 

pripravená na otvorenie školského roka aj napriek tomu, že stále nie je dokončené maľovanie 

ZŠ na ul. J.C. Hronského. P. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková informovala KKV 

o otvorení galérie – História Slovenska na ZŠ Nováky sídliacej na Pribinovej ulici. 

 Predseda KKV požiadal p. riaditeľku, aby objasnila celú chronológiu súvisiacu 

a maľovaním ZŠ. 

 P. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková zadala ešte minulý školský rok do 

elektronického trhoviska výzvu na maľovanie ZŠ. V technických parametroch požiadavky 

bolo zadané, že sa majú steny škrabať ( odstraňovať staré nátery a vyspraviť steny ), ručne 

vymaľovať 2x s prípadným farebným tónovaním stien a bielym plafónom. Ďalej bolo zadané 

do akej výšky sa má natierať sokel. Bola zadefinovaná celková plocha ktorá sa bude maľovať.      

Dňa 10.6.2015 bol výstup s elektronického trhoviska, kde bolo 76 cenových ponúk. 

Najnižšia cenová ponuka bola na 14400,- Eur, ktorú predložila firma GPP INDRUSTRIE 

BAU s.r.o. zo Žiliny.  Elektronické trhovisko automaticky vygenerovalo zmluvu s uvedenou 

firmou. 

Dňa 1.7.2015 nastúpila firma GPP INDRUSTRIE BAU s.r.o. zo Žiliny na dohodnuté 

práce. Po začatí prác p. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková zistila, že p. Gažúr z firmy GPP 

INDRUSTRIE BAU s.r.o. nedodržal technické parametre zmluvy. Následkom čoho boli práce 

zastavené a vypovedaná zmluva s firmou GPP INDRUSTRIE BAU s.r.o. zo Žiliny. 

Následne bola táto situácia zakategorizová ako havária a bola poslaná žiadosť na 

Ministerstvo školstva, kde sme dodnes nedostali odpoveď.  Bolo oslovených viac firiem za 

účelom maľovania, nakoniec práce zrealizuje firma Priemstav.  

Veríme, že maľovanie bude nakoniec dokončené k spokojnosti školy i mesta Nováky. 

 

8. Informácia ohľadom CVČ 

 

P. riaditeľka Ing. Viera Hagarová informovala, že CVČ je pripravené na začiatok 

školského roka. Cez letné prázdniny sa zúčastnili Nováckeho dňa, kde úspešne reprezentovali 

naše mesto. 
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9. Informácia ohľadom ZUŠ 

P. riaditeľka Zdenka Duchoňová opätovne žiada o prerokovanie realizácie projektu 

rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ Nováky a vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte 

mesta Nováky na jej realizáciu. 

 

Uznesenie 025/KKV/2015 

KKV navrhuje danú žiadosť postúpiť na prerokovanie EK, predložiť túto žiadosť na 

MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ. 

 

ZA:6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

10. Rôzne 

Všetky p. riaditeľky upozornili KKV na  nebezpečenstvo vyplývajúce s prestárnutých 

stromov v areáloch škôl. Preto odporúčame tieto stromy skontrolovať s prípadnou ich 

korekciou. 

Uznesenie 026/KKV/2015 

KKV navrhuje danú vec postúpiť na prerokovanie KV a na Oddelenie výstavby 

a rozvoja mesta Nováky. 

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 
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11. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťovi za ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 2.9.2015 

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

 

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

 

Prílohy: - prezenčná listina 

- Darovacia zmluva 

- Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie 

- Návrh na zmenu VZN Mesta Nováky č. 3/2015 

 

 


