Komisia školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
Dátum: 15.04.2019
Prítomní: PaedDr. Pavol Petrovič, PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Štefan Halgaš,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Marián Pánik, Marián Tomajko,
Ing. Michal Zolder
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Prideľovanie dotácií pre šport, kultúru a vzdelávanie
4. Rôzne, diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal členov komisie
a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, prítomní všetci členovia komisie.
K bodu 2/
Schválenie programu
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, lvanovičová, Pánik, Tomajko, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O
K bodu 3/
Prideľovanie dotácií pre šport, kultúru a vzdelávanie
Petrovič- do konca októbra sa podávali žiadosti, rozpočet by mal zohľadňovať požiadavky
Zolder - poukázal na to, že žiadosti sa podávali v októbri, sa minulo účinku, mali by sa
požiadavky rovnať sume na rozdelenie, 0,02% z PD je nepostačujúca, pri schvaľovaní
rozpočtu
Petrovič - naša komisia nevedela koľko je potrebné na dotácie, budeme žiadať od finančného
oddelenia, prečo nás neinformovalo, že je menej financií na dotácie ako v minulom roku.
Navrhujem rozdeliť dotácie podľa toho či sú podujatie jednorazové miestneho charakteru
alebo širšieho významu, pravidelná činnosť a väčšie rekonštrukcie, ktorí chcú zveľadiť
priestory
Halgaš - treba prihliadať pri rozdeľovaní dotácií aj na to, či športové kluby sa venujú deťom.
Dospelí si vedia pomôcť aj sami.
Petrovič- jednorazové podujatie dať jednotnú sumu, pretože podujatie sa dá zorganizovať aj
za nižšiu sumu, klubom na činnosť vyššiu sumu, napr. tenisový zväz ide zveľaďovať majetok
mesta.
Pánik - prečo je suma veľmi malá? Všetky mestá podporujú športové kluby športovú
činnosť, nie ako u nás. Vlani sa rozdeľovalo 6 tisíc eur, môže sa táto suma navýšiť?
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Tomajko - nemôžeme rozdeľovať to, čo nemáme.
Rozdelenie pre oblasť šport :
Kynologický klub dosiať nezúčtoval minuloročnú dotáciu, pretože odovzdal doklady, ktoré
mu boli vrátené. Správne doklady odovzdal až v roku 2019, na čo bolo štatutárovi povedané,
že zúčtovanie dotácie musí byť v zmysle VZN do 2/2018, nie je možné mu prerozdeliť,
komisia školstva, kultúry a športu navrhla rozdeliť4 OOO eur na kategóriu šport.
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tomajko, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 1O Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila rozdelenie
dotáciípre oblasť šport v sume 4000 eur - príloha č. 1
Rozdelenie pre oblasť kultúra:
Komisia školstva, kultúry a športu rozdelila 4 OOO eur na kategóriu
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tomajko, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 11
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila rozdelenie
dotácií pre oblasť kultúra v sume 4000 eur - príloha č. 2
Rozdelenie pre oblasť vzdelávanie:
Komisia školstva, kultúry a športu rozdelila 4 OOO eur na kategóriu
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tomajko, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila rozdelenie
Uznesenie č. 12
dotácií pre oblasť vzdelávanie v sume 4000 eur - príloha č. 3
Žiadosť evanjelickej cirkvi ausburského vyznania bola zamietnutá, pretože nespÍňa
podmienky dané vo VZN.
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tomajko, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O
Uznesenie č. 13
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a neschválila
pridelenie dotácie Evanjelickej cirkvi ausburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce.

Pánik - poslanci do budúcnosti apelovať v mestskom zastupiteľstve, pretože podpora kultúry
a športu je veľmi dôležitá, ruší nepriaznivé javy u mládeže, vždy sa to mestu vráti, nie sú to
vyhodené peniaze, sú to peniaze investované do mesta. Odzkadťuje to vzťah mesta ku kultúre
a športu, v meste je veľa organizácií, ktoré pracujú v meste.
lvanovičová - každý autor projektu dáva kus svojej práce, od vypracovania projektu až
k zorganizovaniu akcie, to je veľa voľného času
Ďurčeková - bolo by vhodné doplniť do VZN, aby sa žiadosti o dotácie nedávali na výlety.
Ale prideľovať organizáciám, ktoré dlhodobo pracujú, najmä s mládežou.
Petrovič - už dlhodobo poukazuje na to, že žiadosť na jednu organizáciu, kde rozpíše svoje
aktivity.
Jvanovičová - na budúci rok by sa malo dať na kultúru aj šport po 1O tisíc eur,
Petrovič - určité žiadosti, kde sa zveľaďuje majetok mesta by nemal ísť cez dotácie, tiež by sa
mali hľadať prostriedky na opravu mestských telocviční, sociálnych zariadení
Zolder - z 12 mesiacov využívajú len šesť mesiacov mestskú telocvičňu. Bol sa tam pozrieť
aj p. Šepták, ako vyzerajú sociálne zariadenia, trávnaté plochy, oplotenie, všetko to ide
padnúť dole. Priestory si prepožičiaval aj západoslovenský futbalový zväz, dlhé roky, ale už
skončili.Ak bolo potrebné vždy sme požičali techniku, pre pozemný hokej sme poskytli
umelú trávu.
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lvanovičová - peniaze sa dávajú všade, len tam, kde sa majú dať sa nedajú. Sú tam traja
ľudia, nevidíte, čo všetko sa robí v MSKŠ, mohli ste aj vy niečo sponzorsky upraviť.
Halgaš - ráno som bol na štadióne, ale ja by som takýchto pracovníkov nechcel.
K bodu 4/
Rôzne:
p. Petrovič oboznámil členov komisie s tým, že p, Paluška vrátil ocenenie, pretože návrh
kynologického klubu bol za celoživotný prínos a nie tak, ako dostal za výsledky v roku 2018.
Novinár Tekovských novín mu poslal k tomu niekoľko otázok, na ktoré mu pošle odpovede.
Jedná sa o nedorozumenie. Pán Paluška sa venuje kynológii a keď prišla žiadosť o ocenenie
za celoživotný prínos v oblasti športu členom komisie to pripadalo trochu zmätočné, nakoľko
v tejto kategórii bývali odmeňovaní najmä bývalí aktívni športovci, či úspešní tréneri. Preto sa
spontánne navrhlo a všeobecne akceptovalo, aby bol preradený do kategórii technických a
športových činností, ktorá lepšie charakterizuje jeho činnosť. Pritom sme si neuvedomili, že
preradením do tejto kategórii by mal byť ocenený len za úspechy v roku 2018. Väčšina sme sa
domnievali, že tam zostane, že za celoživotný prínos v spomenutej oblasti.
Vo svojom mene aj mene komisie sa mu za vzniknuté nedorozumenie ospravedlňujeme. Pánu
Paluškovi bude vydaná nová plaketa, kde bude uvedené, že za celoživotný prínos v oblasti
kynológie. Ešte sa nestalo, aby niekto plaketu vrátil.

lvanovičová - bojujeme za súkromné školy, aj inakšie školy a neuvedomujeme si, že naše
materské školy okrem financií na predškolákov, nedostávajú žiadne finančné prostriedky na
výkresy, pomôcky, hračky pre deti. Naposledy dostali hračky, keď pán Šíra likvidoval
obchod. Riaditeľky, ani učiteľky, nemôžu nič kúpiť, keď vidia niečo v Lidli. Voľakedy išla
polovica peňazí na réžiu, polovica sa dávala riaditeľkám. Treba im dať nejaký baget, koľko
môže riaditeľka minúť, nie čakať na 10 podpisov. Menšie deti na svoj rozvoj - hračky, knihy,
nemajú peniaze. Voľakedy dostávali späť polovicu.
Hollá - voľakedy, nebolo potrebné robiť na všetky pomôcky, hračky verejné obstarávanie,
ako to musí byť dnes. Pri nižšej sume stačia tri ponuky, ale na tovar vo vyšších sumách musí
hať verejné obstarávanie, niekdy aj cez elektronické trhovisko.
Halgaš - ani ja si nedovolím nič kúpiť len tak, nemôžem kupovať v hotovosti, aj keď mám
právnu subjektivitu, všetko musí ísť cez ponuky a faktúry.
Hollá - materské školy nemajú právnu subjektivitu, všetky financie sú rozpočtované, mesto
robí účtovníctvo. Ak potrebujú kúpiť nejakú drobnosť napíšu si žiadosť na preddavok,
dostanú peniaze, ktoré musia v krátkej dobe zúčtovať. Ostatné veci - papier, výtvarný
materiál, hygienické a čistiace potreby sa objednáva na štvrt'rok, šikovná riaditeľka si
objedná toľko, aby mala na dané obdobie dosť materiálu.
Jvanovičová - zľahčujete situáciu, všetky riaditeľky sa sťažujú.
Hollá - veľké finančné prostriedky bude stáť mesto „obedy zadarmo". Bude potrebné
vybaviť školské kuchyne zariadeniami, dokúpiť kuchynský riad, keďže sa počet stravníkov
zvýši od septembra. Okrem toho bude nárast financií mzdových na nové pracovné sily, ktoré
bude treba prijať.
K bodu 5
Uznesenia
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila
Uznesenie č. 10/2019
rozdelenie dotácií na šport v sume 4000 eur.
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila
Uznesenie č. 11/2019
rozdelenie dotácií na kultúru v sume 4000 eur
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Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila
Uznesenie č. 12/2019
rozdelenie dotácií na vzdelávanie v sume 4000 eur
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a neschválila
Uznesenie č. 13/2019
pridelenie dotácie Evanjelickej cirkvi ausburského vyznania v Zlatých Moravciach.

Záver
Predseda komisie školstva, kultúry a športu PaedDr. Petrovič ukončil zasadnutie a poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť.
V Zlatých Moravciach 15.04.2019

�J....

Mgr.
J!!.: ...Danuša Hollá
Zapísala: ....

PaedDr.
Petrovič
&.Pavol
........
.�
..
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Prílohač. 1
Žiadateľ

Posyktnutá dotácia v€

2017

Celkové
náklady na
2018 projekt

Výška
žiadanej
dotácie

Žiadosti 2019
Návrh
Výška dotácie
odborných
schválená
uzn. MsZ. č.
Názov projektu
komisií

600

500

850€

680€

200

Športujeme veľkí, malí

o

750

1 300€

1 040€

400

Medzinárodný turnaj mládeže

OZ Platan

400

500

1 000€

800€

200

Hokejový klub HC ZI.Moravce

500

800

5 500€

800€

400

TK Zlaté Moravce

830

o

5 000€

2 000€

900

OZ pri MŠ Slnečná

300

o

340€

270€

200

Rodičovské združenie pri MŠ Žitav.nábr.
Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce

Kynologický klub Zlaté Moravce

400

500

1150€

850€

o

OZ Chyzerovce

400

300

590,00€

490€

200

1000

1245€

1 000€

400

OZ Atletika pre deti

300 cez
primátora

Rozpočet projektu

ceny do sútaží, nákup športového náčinia a náradia,
propagačný materiál(diplomy, pozvánky, plagáty)

ubytovanie, cestovné, štartovné a prezenty
ceny do súťaží, propagačný materiál, nákup športového
náradia a náčinia
Šport je náš kamarát 3.ročník
doplnenie hokejovej výstroje, doprava na zápasy II.ligy ml.a st.
Hokejový klub-rozvoj aktivít
žiakov
Rekonštrukcia areálu tenisových rekonštrukcia poievacej sústavy, rekonštrukcia umelého
osvetlenia tenisových dvorcov
dvorcov
Mama,tata,dedo,babina-my
nákup športového náradia a náčinia, ceny pre deti
sme rodina S.ročník
materiálne zabezpeč.projektu(kancelárske potreby, ozvučenie,
Majstrovstvá okresu v Brannom súťažné pomôcky) ceny pre účastníkov, rozhodca, figurant,
pretekzu kynológov
prenájom výpočtovej a meracej techniky
nákup športového náradia a náčinia, ceny do súťaží, náradie na
Športové aktivity OZ Chyzerovce udržiavanie ihriska a trávnatej plochy
Nákup balančných pomôcok pre
nákup športového náradia a náčinia
rozvoj AK
nákup športového náradia a náčinia

Horolezecký klub Zlaté Moravce

300

1050

3 500€

800€

300

Nezaspať a ísť stále vpred

Klub slovenských turistov-mestská organizácia

950

1 550€

1100€

200

Turistická a ochranárska činnosť doprava na Národný výstup na Kriváň, okolo Inovca

o

o
o

500€

400€

200

1000

600

1600€

1 300€

200

Športujeme bez bariér
Rozšírenie stolného tenisu v
meste ZI. Moravce

300

o

800€

500€

200

6430

6000

24925€

12030€

4000

Svetlo pre Olichov
SRRZ-RZ pri centrum voľného času Spektrum
DUMKA - Zoruzen1e sa1ez1anskeJ mla0eze Zlate
Moravce

Športový deň

o

nákup športových potrieb, odmeny pre športovcov
materiálno-technické vybavenie, stolnotenisové vybavenie pre
hráčov
materiálne zabezpecenie sportoveho poou1at1a a ceny do
súťaží

Príloha č.2
Žiadateľ

Posyktnutá dotácia v€

2017
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska Zák.organizácia ÚNSS
ZI.Moravce

o

Žiadosti 2019

Celkové
Výška
náklady na žiadanej
dotácie
2018 projekt

o

600(

440(

Návrh
odborných
komisií

Výška dotácie
schválená uzn.
MsZč.

200

Rozpočet projektu

Názov projektu

Poznávací zájazd-mesto Trnava,
Smolenice a Červený kameň

Doprava-autobus, občerstvenie-pitný režim

ZO Zväzu diabetikov Slovenska

300

300

360(

300 ť

100

Spevácky súbor KOLOVRÁTOK

300

o

9 50(

760(

200

Materské centrum MAMI -OÁZA

200

300

1 000(

800(

200

Občianske združenie Zlatňanka

300

o

1100(

820(

500

OZ pri MŠ Žitavské nábrežie

400

640

9 60(

768 ť

200

OZ PLATAN

500

560

800(

640 ť

o

o

200

Náklady na dopravu do BB a späť
Doplnenie krojového ošatenia, dekoračný materiál, pozvánky a
plagáty, prezenty pre seniorov
Október mesiac úcty k starším
Materiálne zabezpečenie kultúrneho podujatia (výtvarný,
kreatívny a aranžérsky materiál, látky, dobudovanie ihriska na
Podpora medzinárodného
dvore MC
podujatia Míľa pre mamu
Detský folklórny festival "Tam na Doprava, propagačné materiály, technické zabepečenie ,
materiál na tvorivé dielne,
tej lúke"
Ceny pre deti, propagačný materiál„ nákup látok na kroje a
Tancuj, tancuj, vykrúcaj 3.ročník kostýmy
propagačný materiál, nákup materiálu k výtvarným a
pracovným technikám, dar pre školiteľov, pracovné náradie a
Pozri čo dokážem 3.ročník
náčinie, ubytovanie školiteľov

800(

640(

200

Ľudové tradície v parku

o

o

280(

225 ť

200

Ja som dobrý remeselník

Propagačný materiál, nákup materiálu na kroje
Zakúpenie materiálu na modelovanie, hmoty na glazúrovanie,
modelovacie náradie, tkacie krosná, bavlnky na tkanie a
vyšívanie, látky na oblečenie detí na vystúpenie, materiál na
šitie

o

o

800 ť

500(

200

Tvorivé dielne -Advent a Vianoce

Materiálne zabezpečenie, nájomné

CARMINA Vocum Zlaté Moravce

300

1700

2 520(

800(

200

Koncert v Prahe

Ubytovanie, cestovné

OZ INOVEC
ZO Slovenského zväzu zdravoten
postihnutých

300

1000

1 000(

800(

500

910

o

2100(

1 400(

200

Ľudový odev, obuv, doprava na vystúpenia
Doprava Poľný Kesov, Podhájska, Veľký Meder, Dunajská
Relax, kultúra, oddychová aktivita Streda
Látky na kroje, kostými pre deti, obuv ku krojom a kostýmom,
dekoračná a drobná galantéria, zakúpenie vecných cien,
materiálne zabezpečenie podujatí
Doprava- autobusom

OZ Zlatomoravčianka

OZ MŠ Slnečná
DOMKA - združenie saleziánskej
mládeže

Diabetologický festival, BB

Zabezpečenie ľudového odevu,
obuvi, doprava na vystúpenie

OZ CHYZEROVCE

400

600

700(

500(

200

Podpora činnosti tanečných a
speváckych súborov

Zlatomoravecký vinohradnícky spolok

350

o

1600(

500(

100

Poznávací zájazd

Babička - Zlaté Moravce

SVETLO PRE OLICHOV
OZ FREE TIME SK

640

o

500€

400€

200

o

o

500€

400€

200

490

700

2500€

1500€

200

5390

5800

19 070€

12 193 €

4000

o

Materiálne zabezpečenie pre nové
členky
Tvorivé dielne s učením sa
základom posunkového jazyka pre
deti MŠ

Doplnenie ošatenia pre nové členky
Tvorivý materiál, keramická hlina, glazúra, engoba, pedig,
medové pláty na výrobu sviečok, materiál na paličkovanie a
odlievanie sviečok

Tvoríme spolu

Tvorivý materiál, ochranné pomôcky, farba do tlačiarne

Prílohač.3
Žiadateľ

Posyktnutá dotácia v€

2017

Celkove
náklady na
2018 projekt

VysKa
žiadanej
dotácie

Žiadosti 2019
Navrh
VysKa dotac,e
odborných
schválená
komisií
uzn.MsZč.

Rozpočet projektu

Názov projektu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Zákl.organizácia ÚNSS ZI.Moravce

o

o

360€

300€

o

Krúžok ručných prác "Ruky v pohybe"

Materiál na aktivity, účasť na výstavkách-cestovné náklady

Detské zariadenie VIKTORKA n.o.

o

o

510€

405€

o

Poznáme dopravné predpisy

Materské centrum MAMI-OÁZA

o

o

1 500€

1200€

250

Sady dopravných značiek, koberec s dopravnou výchovou
Kancelarske potreby, materralne zabezpecenie
vzdeláv.aktivít, didaktické pomôcky, dataprojektor,
magnetická tabuľa

2 370€

1905 €

250

Podpora vzdelávacích aktivít pre MC
Mami-Oáza pre mladé rodiny

