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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 21.5. 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Žiadosť o dotáciu pre Mládežnícky parlament mesta Nováky 

 3. Žiadosť Fortischemu o bezplatnom poskytnutí priestorov kultúrneho domu Nováky. 

 4. Regionálne kultúrne centrum Prievidza   

 5. MDD 

 6. Rôzne 

 7. 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. Žiadosť o dotáciu pre Mládežnícky parlament mesta Nováky 

 KKV sa oboznámila so žiadosťou a skonštatovala, že doručená žiadosť nie je v súlade 

s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Nováky č. 5/2015. KKV odporúča vrátiť 

žiadosť Mládežníckemu parlamentu na prepracovanie v zmysle platného VZN. 

Uznesenie 013/KKV/2015 

 

KKV žiada, aby ekonomické oddelenie mesta Nováky uvedenú žiadosť vrátila na 

prepracovanie Mládežníckemu parlamentu. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 
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3. Žiadosť Fortischemu o bezplatnom poskytnutí priestorov kultúrneho domu Nováky 

 Dňa 30.4.2015 doručila na Mestský úrad Nováky Základná organizácia 

FORTISCHEM a.s. žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov kultúrneho domu mesta 

Nováky v rozsahu 20 hodín ročne na dobu 20 rokov, ako protihodnotu za bezplatné darovanie 

majetku spoločnosti ZO ECHOZ FORTISCHEM a.s. Uvedený majetok je v prílohe zápisnice. 

 

Uznesenie 014/KKV/2015 

 KKV odporúča, aby zástupca primátora preveril majetkový pomer dotyčných vecí 

a v súčinnosti s ekonomickým oddelením mesta Nováky preveril zostatkovú hodnotu 

dotknutého majetku, nakoľko spoločnosť ZO ECHOZ FORTISCHEM a.s. uvádza obstrávaciu 

cenu majetku, ktorú ako protihodnotu bezplatného prenajatia nie je možné akceptovať. 

Následne odporúča primátorovi mesta Nováky, aby vyvolal stretnutie so zástupcami 

spoločnosti ZO ECHOZ FORTISCHEM a.s. na prerokovanie uvedenej žiadosti. Na základe 

rokovania a preverených skutočností vyvodíme záverečné rozhodnutie. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

4. Regionálne kultúrne centrum Prievidza 

 

Dňa 30.4.2015 doručilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi primátorovi mesta 

ponuku spolupráce v oblasti občianskej obradnosti. 

Uznesenie 015/KKV/2015 

 KKV posúdila túto ponuku spolupráce za nepotrebnú, nakoľko tieto činnosti si mesto 

Nováky zabezpečuje vo vlastnej réžii. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

5. MDD 

Dna 29.5. o 16:00 sa bude v areáli ZŠ na ul. J.C. Hronského konať MDD. Túto akciu 

finančne podporí mestský úrad – oddelenie kultúry mesta. ZUŠ pripraví kultúrny program. 
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Plagát pripraví p. Michal Zaťko. P. riaditeľka CVČ Ing. Hagarová zabezpečí spoluprácu s  

Mládežníckym parlamentom na uvedenej akcii MDD. 

 

 

6. Rôzne 

 

p. Michal Zaťko informoval KKV o havarijnom stave javiska v kultúrnom dome mesta 

Nováky. Upozornil na to, že nie je možné ďalej takto prevádzkovať toto javisko za účelom 

konania rôznych spoločenských akcií mesta Nováky. Je nutná oprava tohto javiska. Na 

odstránenie najnutnejších bezpečnostných rizík je potrebné vyčleniť 3504,-  EUR (viď 

príloha). 

 

Uznesenie 016/KKV/2015 

 KKV odporúča EK s súčinnosti s ekonomickým oddelením mesta Nováky nájsť 

finančné prostriedky na najnutnejšie opravy tohto javiska 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

Uznesenie 017/KKV/2015 

KKV odporúča oddeleniu kultúry mesta Nováky, aby urobilo plán kultúrnych a 

spoločenských akcií mesta Nováky na rok 2016. Na uvedenom pláne bude spolupracovať 

CVČ, ZUŠ, ZŠ a MŠ mesta Nováky. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

Uznesenie 018/KKV/2015 

 

KKV odporúča oddeleniu kultúry mesta Nováky zabezpečiť letný deň mesta Nováky 

v jesennom termíne, nakoľko do začiatku leta sa to už nestihne. 
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Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

Uznesenie 019/KKV/2015 

KKV odporúča primátorovi v súčinnosti s obcami hornej Nitry preveriť termín 

Nováckeho jarmoku. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

Uznesenie 020/KKV/2015 

 

KKV žiada oddelenie výstavby mesta Nováky, aby preverilo v akom stave sú mestské 

vitríny pri dome kultúry, pri kine, na námestí a v Lelovciach. Následne aby dalo prípadnú 

cenovú kalkuláciu za účelom ich opráv. Potom KKV dá návrh na prerozdelenie týchto vitrín, 

za účelom informovania obyvateľov mesta Nováky. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

7. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 
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V Novákoch dňa 21.05.2015 

 

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

 

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

 

Prílohy: - prezenčná listina 

- Regionálne kultúrne centrum 

- Žiadosť FORTISCHEM a.s. 

- Žiadosť o dotáciu Mládežnícky parlament 

- Protokol z odbornej prehliadky javiskového priestoru kultúrneho domu mesta 

Nováky + odhadovaný rozpočet na opravu 

 

 


