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Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach 

 

 

 

Zasadnutie komisie 

 

3. mája 2011 /t.j. v utorok / 

o 15, 00 hodine 

v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie podpredsedu komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu pri MsZ 

v Zlatých Moravciach 

5. Schválenie termínov zasadnutí a plán práce komisie na rok 2011 

6. Poţiadavky o finančný príspevok občianskym zdruţeniam a nadáciam za kultúru 

a šport na rok 2011 

7. Informácia o obsadenosti základných a materských škôl v Zlatých Moravciach  

8. Oboznámenie sa s VZN o určení výšky dotácie  na mzdy a prevádzku na ţiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

9. Informácia o riešení poţiadavky k soche „matky ţiviteľky“ 

10. Informácia o havarijnom stave MŠ Slnečná 

11. Rôzne : a/ Členstvo mesta Zlaté Moravce v OZ MHB a povereného zástupcu poslanca 

Ing. Jozefa Škvareninu. 

                    b/ Informácia o príprave projektov 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

K bodu 1./ 

Predseda privítal prítomných a ospravedlňovať, konanie zasadnutia v tomto čase. 

 

K bodu 2./ 

Schválenie programu – predseda komisie navrhol presunúť bod MŠ Slnečná ako prvý – 

jednohlasne bol členmi komisie prijatý. 

 

K bodu 3./ 

Kontrola uznesení: boli splnené všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
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K bodu 4./ 

Schválenie podpredsedu komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých 

Moravciach: predseda komisie Mgr. Pavel Petrovič navrhol za podpredsedu komisie Mgr. 

Milana Galabu – jednohlasne bol členmi komisie schválený. 

 

K bodu 5./ 

 

Informácia o havarijnom stave materskej školy na Slnečnej ul. v Zlatých Moravciach:   

Mgr. Bieliková sa vyjadrila, ţe zápisom hygieny je stav MŠ nevyhovujúci. Následne rokovala 

viackrát s p. primátorom, ktorý má záujem MŠ zachovať v tejto oblasti. Rokovanie skončila 

pre rodičov nespokojne, návrhom p. prednostu. Preto rodičia ďalej rokovali, p. primátor 

19.04.2011 prišiel osobne na stretnutie aj s p. Nociarom. Bol daný p. primátorom prísľub 

rodičom, ţe sa urobia úpravy – opraví sa strecha a vymaľuje MŠ. Práce sa začnú ukončením 

školského roka. Potom p. Nociar dostal na starosť, aby sa urobili pre práce výberové konania 

na práce aby sa to mohlo urobiť do konca apríla.  

Mgr. Galaba sa pýtal, koľko by to mohlo stáť. P. riaditeľka odpovedala, ţe to bude stáť cca 

170 000€, pre dva pavilóny MŠ. Rodičia navrhli, ţe financie pre MŠ boli za pozemky 

skúpené, ale nie sú. Tak p. primátor navrhol, ţe sa zrekonštruuje objekt časti MŠ.  

Mgr. Galaba sa spýtal, či nie je dobrá aspoň časť tých priestorov. P. riaditeľka odpovedala, ţe 

tečie aj inde.  

Poslanec Tonkovič povedal, ţe rokoval s primátorom aj s PaedDr. Ivanovičovou a navrhlo sa 

zatiaľ naj- riešenie pre zachovanie MŠ v tejto lokalite. Má byť výstavba na Podjavorinskej, 

okolo Mlynského potoku, preto je potrebné pre túto časť to riešiť.  

Ing. Boršč sa informoval, či zateká aj teraz. Riaditeľka povedala, ţe zateká všade, majú 

podloţené vedrá.  

Poslanec Tonkovič sa vyjadril, ţe dúfa, ţe pán primátor financie nájde. Navrhol, aby sa do 

rozpočtu dostalo na budúci rok. P. prednosta sa vyjadril, ţe je to prísľub primátora a určite aj 

finančné prostriedky sa tam zafinancujú, aby pre nový školský rok MŠ mohla fungovať. 

Komisia zobrala na vedomie a podporuje kroky mesta smerujúce k rekonštrukcií MŠ k 1. 

sept. 2011. 

 

K bodu 6./ 

Plán práce komisie, návrh termínov:  

     1. (2.6.2011 štvrtok o 15:15 hod.) 

     2. (8.9.2011 štvrtok) 

     3. (11.10.2011) 

     4. (10.11.2011) 

     5. (1.12.2011) 

P. prednosta poprosil členov komisie aby si dávali zasadnutia tak, aby boli komisie pred              

MsZ, aby boli pracovníci MsÚ schopní pripraviť materiály na rokovanie mestskej rady  

a MsZ. Vie, ţe treba niekedy aj operatívne dať napr. 1 aţ 2 body, ak chce aby sa viac bodov 

do MsZ dalo.  

Mgr.. Petrovič sa snaţil to časovo tak zaradiť, aby to bolo optimálne a spýtal sa, či komisia 

má v pláne práce nejakú poţiadavku. 

Mgr. Galaba sa vyjadril, ţe je za to, aby sa na komisii prezentovali školy, občianske zdruţenia 

a zväzy. Mgr. Hollá sa vyjadrila, ţe k 30.10. sa budú robiť správy, ktoré môţu školy 

prezentovať. 
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P. Malý navrhol aby sa na prizval riaditeľ SŠZ Mesta Zlaté Moravce a informoval 2.6.2011 s 

prípravami kúpaliska na sezónu a 11.10. 2011 riaditeľa TS Mesta Zlaté Moravce s prípravou 

ľadovej plochy + by mohli dať informácie riaditelia jednotlivých škôl. 

Potom by bolo dobré k 1.12.2011 dať informácie na prípravu ankety pre športovcov. 

Treba pozývať minimálne 2 zdruţenia a školy na kaţdé zasadnutie komisie. 

 

K bodu 7./ 

 

Poţiadavky na šport (120 000€) pre športové kluby a organizácie mesta Zlaté Moravce a na 

Poţitavskú akadémiu.  

Mgr. Galaba sa vyjadril, ţe je v komisii NSK a v nej sa schválilo: 10.370€. Maximálna výška 

dotácie bola 1 660€. Najvyššia NSK bola 600€.  

P. Malý navrhuje ponechať finančnú čiastku ako rezervu z tejto sumy mesta 1000€ 

(vyhodnotenie športovcov).  

P. Chládek sa vyjadril, ţe je treba dávať finančné prostriedky na základe reprezentácie mesta. 

Preto navrhuje, ţe jednorazové aktivity aby boli menej finančne podporované.  

P. Chládek sa vyjadril, ţe Poţitavské cyklotrasy vytvorilo mesto a odvtedy s tým nič 

neurobilo. Mgr. Petrovič sa vyjadril, ţe uţ nie sú aktuálne a súhlasí, ak by sa dalo na údrţbu 

týchto trás.  

PaedDr. Husár sa vyjadril, ţe činnosť horolezeckého klubu bude pravdepodobne prebiehať 

u nich v škole a je za to, aby sa podporili.  

P. Tonkovič sa vyjadril, ţe treba sa zamerať na to, ako sa zúčtujú finančné prostriedky na účel 

na ktorý sa dajú.  

Mgr. Galaba dáva návrh na 500€ pre CVČ na nákup športového materiálu. Zostala rezerva 

1500€, ktorá sa bude ďalej prehodnocovať v septembri 2011.  

Mgr. Galaba povedal, ţe v rozpočte bolo schválené 120.000€. Preto navrhuje, aby sa schválilo 

100.000€ pre Poţitavskú akadémiu.  

P. Malý sa vyjadril, ţe toho kto nebude svoju činnosť prezentovať v Tekovských novinách 

alebo prostredníctvom internetovej stránky mesta, nedostane finančné prostriedky. Po 

rozprave a rozdelení finančných prostriedkov jednotlivým zdruţeniam a klubom /viď príloha 

č. 1/ jednohlasne členovia schválili finančné príspevky.  

Mgr. Petrovič sa vyjadril, ţe v budúcom roku by bolo dobré, aby sa finančné prostriedky na 

akadémiu zníţili. P. Tonkovič sa vyjadril, ţe by bolo dobré, aby mesto pre ostatné organizácie 

sumu navýšilo, aby aspoň dosiahli sumu ako Poţitavská akadémia.  

Finančné prostriedky pre občiasnske zdruţenia na kultúrne akcie boli všetky prerozdelené a  

jednohlasne schválené /viď príloha č. 2/.  

Mgr. Petrovič navrhol navýšiť na budúci rok finančné prostriedky pre kultúru z dôvodu - 

nepomer špor a kultúra. 

 

K bodu 8./ 

 

PaedDr. Ivanovičová informovala o obsadenosti materských škôl. P. Tonkovič sa vyjadril, ţe 

v Chyzerovciach nie je ţiadna MŠ a nachádza sa len MŠ na Slnečnej. Mgr. Chrenková 

informovala o základnej škole na Mojmírovej ul. v Zlatých Moravciach, ţe počet tried 

zostane, ale počet detí v ZŠ klesá a klesne zo 421 na 400. ZŠ Mojmírova je pavilónového 

typu, a robí im problém, lebo nemajú prestrešenie medzi pavilónmi. Realizuje sa projekt na 
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modernizáciu vyučovania. Je havarijný stav kanalizácie a majú s nim veľký problém, nakoľko 

je to uţ veľmi zastaralé. Je tam preseknutý kanál. Dala to aj do rozpočtu a je to zahrnuté 

v rozpočte aţ v roku 2012, 2013. Hygiena im to dala do opatrení, zatiaľ to neporiešili. 

Prednosta sa vyjadril, ţe ZŠ dostáva financie aj na kapitálové prostriedky. Treba ţiadať cez 

MŠSR a školský úrad to zastrešuje. Treba urobiť revíziu finančných prostriedkov a treba to 

pozorovať. ZŠ na Pribinovej ulici je momentálne prestavaná z eurofondov. ZŠ Robotnícka je 

najnovšia, ale zo škôl je v najhoršom stave. P. Petrovič sa vyjadril, ţe ZŠ sv. Don Bosca 

nedostal minulý rok toľko financií, koľko mali dostať. Vyjadrili sa, ţe ak by bol príspevok na 

ţiaka rovnaký ako naše mestské deti nebudú ţiadať za minulé obdobie ten rozdiel.  

Komisia doporučila tento problém riešiť na finančnej komisií. 

 

K bodu 9./ 

VZD – Schválenie na MsZ – Oboznámenie sa s VZN o určení výšky dotácie  na mzdy 

a prevádzku na ţiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 

Moravce 

Členovia komisie jednohlasne VZD odsúhlasili. 

 

K bodu 10./ 

Informácia o riešení poţiadavky k soche „matky ţiviteľky“ 

P. Chládek navrhuje, aby sa socha „Ţiviteľka“ na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 

preloţila bliţšie ku chodníku, pretoţe ju vôbec spoza stromov nevidno.  

PaedDr. Ivanovičová prítomných informovala o stanovisku komisií z predchádzajúcich rokov, 

keď komisia s týmto riešením uţ v minulosti nesúhlasila a tieţ so stanoviskom riaditeľa TS 

Ing. Latikom, ktorý vypočítal, koľko finančných prostriedkov by muselo mesto vynaloţiť. 

Ing. Boršč navrhol, ţe miesto prenášania sochy by bolo dobré, aby sa opílili stromy. 

PaedDr. Husár navrhol, ţe keď sa opília stromy, tak sa odhalí aj socha. 

Preto komisia navrhla upraviť prostredie a doporučila zreparovať sochu z dôvodu poškodenia. 

Okrem p. Chládeka všetci členovia komisie s týmto riešením súhlasili. 

 

K bodu 11./ 

Rôzne: 

a/ Členstvo mesta Zlaté Moravce v OZ MHB a povereného zástupcu poslanca Ing. Jozefa 

Škvareninu. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a jednomyseľne doporučila členstvo mesta 

a zástupcu do OZ MHB. 

                    b/ Informácia o príprave projektov 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a jednomyseľne doporučila tento bod zahrnúť do 

rady MsZ a do MsZ. 

 

K bodu 12./ 

Diskusia: 

Mgr. Petrovič hovoril, ţe v Tekovských novinách vyšlo, ţe je schválený prevádzkový 

poriadok pri ZŠ Robotníckej. On tam nenašiel ţiadny prevádzkový poriadok a má záujem 

vedieť, kto to prevádzkuje a za aké financie to prenajíma. PaedDr. Husár sa vyjadril, ţe 

hovoril s p. riaditeľkou Hatiarovou a ona sa vyjadrila, ţe ihrisko prevádzkuje mesto a rómovia 

im to ihrisko devastujú. Aj tí, ktorí to majú objednané dopredu, aj tak im tam Rómovia robia 

zle. Rómovia tam nemajú čo robiť, ničia to – prerezávajú sitá. Riaditeľka sa bojí toho, ţe sa 
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v blízkej dobe zdevastuje. Mgr. Petrovič sa vyjadril, ţe by bolo najlepšie, keby tam bol 

správca, ktorý by bol z mesta platený, aby to stráţil. Napr. tam býva p. Karafa, dobre by bolo 

keby sa určil stráţca z domov, kde sa nachádza ihrisko.  

PaedDr. Husár sa vyjadril, ţe neplatí MsKS za kniţnicu Základnej škole na Robotníckej ul.  

energie, bolo by dobré, keby to mesto riešilo.  

Mgr. Petrovič sa vyjadril, ţe by nebolo zlé, keby športové kluby ihrisko vyuţívali, keď aj 

bezplatne alebo za symbolický poplatok, aspoň by zabránili nepovoleným ľuďom 

devastáciám.  

PaedDr. Husár sa vyjadril, ţe najväčšie problémy sú v sobotu a v nedeľu. Mal by tam visieť 

prevádzkový poriadok. Vyjadril sa, ţe by bolo dobré tam dať aj kameru.  

Mgr. Galaba sa vyjadril, ţe moţno aj nejaký dobrovoľník by sa našiel za nejakú malú 

finančnú čiastku, čo tam býva.  

P. Tonkovič pozval prítomných, ţe 7.5. 2011 v Chyzerovciach varia guláš, 14.5. 2011 robia 

deň matiek, 28.5. 2011 bude na viniciach sv. Urban – posvätenie viníc. V júni deň detí 

a športový deň a  8.8. 2011 folklórny festival. 

Je mu ľúto, ţe robili krásnu akciu Fašiangy a dali článok, ktorý sa nedostal do novín. 

Zhodnotená bola aj budova MsKS v Chyzerovciach. 

 

K bodu 13./ 

Návrh na uznesenie: 

Komisia na svojom zasadnutí schválila: 

 Mgr. Milana Galabu za podpredsedu komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu pri 

MsZ v Zlatých Moravciach 

 Termíny zasadnutí a plán práce komisie na rok 2011 

     1. (2.6.2011 štvrtok o 15:15 hod.) 

     2. (8.9.2011 štvrtok) 

     3. (11.10.2011) 

     4. (10.11.2011) 

     5. (1.12.2011) 

 Poţiadavky o finančný príspevok občianskym zdruţeniam a nadáciam za kultúru 

a šport na rok 2011/ podľa príloh č. 1 a č. 2 

 Členstvo mesta Zlaté Moravce v OZ MHB a povereného zástupcu poslanca Ing. 

Jozefa Škvareninu. 

 

Uznesenie č. 2/2011 

 Zobrala na vedomie: 

 Program zasadnutia 

 Kontrolu uznesenia 

 Informáciu o obsadenosti základných a materských škôl v Zlatých Moravciach  

 VZN o určení výšky dotácie  na mzdy a prevádzku na ţiaka ZUŠ, dieťa MŠ 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

 Informáciu o riešení poţiadavky k soche „matky ţiviteľky“ 

 Informácia o havarijnom stave MŠ Slnečná 

 Informácia o príprave projektov 
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Uznesenie č. 3/2011 

Komisia ukladá: 

 

 2.6.2011 prizvať riaditeľa SŠZ Mesta Zlaté Moravce aby informoval s prípravami 

kúpaliska na sezónu /zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

 11.10. 2011 riaditeľa TS Mesta Zlaté Moravce s prípravou ľadovej plochy 

/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

 Ku kaţdej komisie jednotlivých riaditeľov škôl k informáciám o školách /zodpovedná 

PaedDr. Ivanovičová/ 

 1.12.2011 dať informácie na prípravu ankety pre športovcov /zodpovedná PaedDr. 

Ivanovičová/ 

 Na kaţdú komisiu prizvať minimálne 2 zdruţenia z oblasti športu a kultúry 

/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

 ponechať finančnú čiastku ako rezervu 1000€ (vyhodnotenie športovcov). 

/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

 Presunúť 500€ pre CVČ na nákup športového materiálu. /zodpovedné finančné 

oddelenie/ 

 ponechať1500€, ako rezervu, ktorá sa bude ďalej prehodnocovať v septembri 2011 

/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

 upraviť prostredie a zreparovať sochu z dôvodu poškodenia /zodpovední Ing. Latika 

a p. Tomajko/. 

 Zistiť, kde sa nachádza prevádzkový poriadok športového ihriska pri ZŠ Robotníckej, 

kto areál prevádzkuje a za aké financie sa to prenajíma. /zodpovedná PaedDr. 

Ivanovičová/  

 Zistiť prečo neplatí MsKS za kniţnicu Základnej škole na Robotníckej ul. za energie 

/zodpovedné finančné oddelenie a riaditeľ MsKS/ 

 

 

K bodu 14./ 

Záver:  

Predseda komisie Mgr. Pavol Petrovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

PaedDr. Pavol Petrovič v.r. 

     predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Klaudia Ivanovičová 

 

 



Príspevky  športovým organizáciám, klubom, TJ na rok 2011 

 
Názov: 
 

Požiadavka na rok 2011 Schválená suma na rok 
2011 

Občianske združenie 
BONSAI Zlaté Moravce 
Karate klub 
 
 

Zabezpečenie činnosti OZ 
Bonsai v školskom roku 
2009/2010 
 
 Požiadavka           1. 500 €    

 

 

500€ 

Krížovkársky krúžok 
Zelenáči 
 
 

VI. celoslovenský turnaj 
v riešení krížoviek a sudoku 
v Zlatých Moravciach 
s účasťou súťažiacich z celého 
Slovenska  
 
Požiadavka           600 €    

 

 

200€ 

Tenisový klub Zlaté 
Moravce 
 

- tenisové loptičky    540 € 
- antuka                     530€ 
- výplety tenisových rakiet        
180 €   
- svietidlá osvetlenia, výbojky        
350 € 
- tenisová sieť  170 €    
   
Požiadavka          1.770 €     

 

 

 

700€ 

Tenisový klub HANAKA 
Zlaté Moravce  

na podporu tréningového 
procesu mládeže    900  €          
zabezpečenie nákladov na 
súťaže družstiev    900 €     
                                      
Požiadavka          1.800 €   

 

 

600€ 

Telovýchovná jednota 
SOKOL Zlaté Moravce 

Kvôli zjednodušeniu zlúčili 
dotácie na TJ Sokol 
a Horolezecký klub do jednej 
- presun bouldrovky do 
vhodnejších a teplejších 
priestorov, zabezpečenie 
materiálneho vybavenia 
lezeckých chytov, úasť na 
Svetovom pohári, 
Majstrovstvách sveta  
 
Požiadavka       2.830 €    

 

 

 

 

 

1000€ 

Klub pozemného hokeja 
HOKO, Zlaté Moravce 
 

Ženy – cestovné   1.660,10  € 
            materiál    1.300,00 € 
žiačky – cestovné   1.271,50 € 
               materiál      700,00 € 
prípravka- cestovné 1.059,00 €                  
materiál                     495,00 € 
chod klubu                  80,00 € 
Spolu                     6.565,60 € 

 

 

 

3300€ 

 
 
 
 
 



Rodičovské združenie pri 
MŠ Kalinčiakovej 12, 
Zlaté Moravce 
 
 

„Olympiáda detí materských 
škôl“ 4. ročník 
- príprava plagátov, diplomov, 
nákup športového náradia, 
kancelárskeho materiálu, 
nákup cien, prezentácia v TV 
Central, občerstvenie, toner 
 
Požiadavka          2.300 €     

 

 

 

400€ 

OZ Platan Zlaté Moravce Športové podujatie „Kľúče od 
pevnosti“ 6. ročník 
- výroba pozvánok, diplomov, 
nákup cien, občerstvenie na 
vyhodnotenie, prezentácia 
v regionálnej televízii, 
ubytovanie zahraničných 
účastníkov 
 
Požiadavka         1.600 €    

 

 

 

 

500€ 

Slovenský rybársky zväz 
MO Zlaté Moravce 

Zarybnenie vodných nádrží, 
úprava brehov vodných nádrží 
 
Požiadavka        2.000 €              

 

1600€ 

OZ Moderná škola,  
1. mája 22, Zlaté 
Moravce 
 

Športové stretnutie 
v Kroměžíži 
 
Požiadavka           600 €    

 
- 

OZ Chyzerovce  OZ po zániku futbalového 
oddielu zastrešuje aj športovú 
činnosť, členovia OZ sa 
zapojili do stolno-tenisovej 
súťaže, kde hrajú 7. ligu 
- výstroj stolných tenistov, 
dobudovanie športových 
ihrísk, detských ihrísk, 
zakúpenie športovej výbavy 
Požiadavka               1.500 € 

 

 

 

 

1000€ 

OZ Rodičovské združenie 
pri CVČ Spektrum, Zlaté 
Moravce – stolnotenisový 
klub 
 

„zabezpečenie činnosti 
„dorastencov“, družstiev 
A,B,C,D,E,F – MTZ, doprava 
na zápasy  a turnaje, 
občerstvenie 
Požiadavka   1.600  €  

                                           
 

1200€ 

 

Televýchovná Jednota 
Školský majetok, Zlaté 
Moravce- Prílepy 

Hlavný rozhodca, delegát, 
poštovné, cestovné na 
majstrovské zápasy, 
občerstvenie, pranie dresov, 
dobudovanie ohradenia 
futbalového ihriska, doplnenie 
futbalovej výstroje 
Požiadavka    2.000 €       

 

 

700€ - ak sa 
zaradia do 

súťaže 

Klub slovenských turistov 
– MO Zlaté Moravce 

Turistická a ochranárska 
činnosť 1.100 € 
NTCH Zlatými Moravcami 
500 € 
Údržba „Požitavských 
cyklotrás“         600 € 
Požiadavka          2.200€  

 

 

1600€ 



Hokejový klub HC Zlaté 
Moravce 

na činnosť HC Zlaté Moravce 
podľa priloženej ekonomickej 
špecifikácie príjmov 
a výdavkov v kalendárnom 
roku 2011 
 
Požiadavka           6.014 € 

 

 

 

2000€ 

Zlatomoravecké 
hokejbalové združenie 

Hokejky, športové oblečenie, 
loptičky, náklady na turnaj, 
propagácia, údržba plochy 
a okolia, administratívne 
náklady, ostatné výdavky 
Požiadavka           13.370 € 

 

 

500€ 

OZ Routiners Zlaté 
Moravce 

Dresy, výstroj, lopty na 
hokejbal, hokejky, registrácia 
hráčov, zápisné, rozhodcom, 
cestovné, fusbal – lopty, 
rozhodcom, prenájom haly, 
účinkovanie v 1. slovenskej 
hokejbalovej lige – Nitra, 
Stümpel Cup, Országh Cup, 
celoslovenský turnaj 
v hokejbale o pohár primátora 
mesta Zlaté Moravce 
Hokejbal       1750 € 
Futsal              960 € 
Požiadavka              3.350 €     

 

 

 

 

 

 

200€ 
 

 

Volejbalový klub mesta 
Zlaté Moravce 

Lopty pre klasický a plážový 
volejbal, sitá a antény pre 
MVL, ceny pre MVL, 
organizácia turnajov, 
tréningové pomôcky, 
rekultivácia pieskových ihrísk 
- prerušili účinkovanie v 2. 
Slovenskej volejbalovej lige, 
z dôvodu nízkeho počtu 
prihlásených mužstiev v roku 
20111, zabezpečujú už 8. 
ročník mestskej volejbalovej 
ligy neregistrovaných hráčov. 
Požiadavka         2.250 € 

 

 

 

 

 

 

1000€ 

Centrum voľného času   

500€ 

 
 

Príspevky zväzom a organizáciám budú poskytnuté v druhom polroku 2011 podľa finančných 
možností Mesta Zlaté Moravce. 



Príspevky OZ a nadáciám- kultúra, príspevky súborom na rok 2011 

Názov: 
 

Požiadavka na rok 2011 Schválená 
suma na 
rok 2011 

OZ Prílepčianka na akcie v roku 2011- 
národopisný ples, deň matiek, 
prílepské zvyky, výstava ovocia 
a zeleniny, vinobranie, svetový 
deň vidieckych žien, mesiac úcty 
k starším, rodáci, Mikuláš 
Požiadavka    1 400 €    

            

 

 

 

300€ 

OZ Rodičovské 
združenie pri CVČ – 
Tanečná skupina  
N-D-C v CVČ 
Spektrum 

Výroba, šitie a nákup kostýmov 
a rekvizít 
 
Požiadavka          800 €     

             

 

 

300€ 

OZ Priateľov dobrej 
knihy štúdio - 
Zlatomoravecký 
ochotnícky kolektív 

Náklady spojené s naštudovaním 
divadelných projektov, výroba 
scény, kovový materiál, farby, 
výpravy, kostýmy, doprava 
 

Požiadavka        800 €                

 

 

 

400€ 

ZO Slovenského 
zväzu záhradkárov - 
Chyzerovce 

Podujatia na zviditeľnenie 
mesta, kultúrne akcie 10.výročie 
osláv sv. Urbana a pod. 
 
Požiadavka          600 €    

              

 

 

300€ 

Materské centrum 
MAMI-OÁZA 

na realizáciu kultúrno-
spoločenských aktivít MC 
Požiadavka         13 946 € 

           

 

500€ 

FS Inovec 
 

požiadavka na cestu na 18. 
medzinárodný folklórny festiva 
Milis Sardínia – reprezentovať 
mesto 
Požiadavka              4 700€ 

 

 

 

1000€ 

SRRS pri RZ pri MŠ 
Kalinčiakova 

akcia „Na zelených lúkach“, 
príprava podujatia, nákup 
materiálu, nákup a výroba 
dreveného materiálu, 
vyhodnotenie súborov, 
prezentácia v TV Centrál, 
občerstvenie pre deti, toner  
Požiadavka    1 750 €  

          

 

 

 

 

250€ 

OZ Zlatňanka 
 
 
 

Prenájom telocvične, kroje, 
tanečná obuv, krojované 
doplnky(klobúky), zvukové CD, 
propagačný materiál 
 
Požiadavka  1 220 €         

 

 

600€ 

OZ Platan „Piesne, hry a riekanky pre deti 
materských škôl – dokončenie 
a vydanie knihy 
Požiadavka           1 000 € 

 

 

300€ 

Carmina Vocum – 
spevácky  zbor 

Cestovné, ušitie kostýmov, 
zakúpenie jednotného oblečenia 
pre mužskú časť zboru 
Požiadavka            333 €            

 

150€ 

 

 



OZ-Moderná škola 
pri SOŠ technickej, 
Ul. 1.mája 2, 
Zl.Moravce 

Rozvoj kultúrneho dedičstva 
- výmenný pobyt 
Požiadavka               600€ 

- 

Detské jasle 
Viktorka, n.o. 
Hviezdoslavova 22 
Zlaté Moravce 

Športovo-rozprávkové podujatie 
„Myška športovkyňa“ 
 Požiadavka             520€ 

 

100€ 

OZ – Chyzerovce pre 
Materskú školu 
Slnečná 2 
Zlaté Moravce 

Realizácia akcie OZ spolu s MŠ 
„Mama, tata, to sa ráta“, 
kultúrny program, športové 
aktivity, vyhodnotenie 
a spoločné posedenie detí, 
rodičov, pracovníkov 
a predstaviteľov OZ 
s občerstvení a hudbou 
Požiadavka               60€  

 

 

 

60€ 

FS Chyzerovčanka Doprava, oblečenie, obuv 
 
Požiadavka              1200€ 

 

400 € 

FS Lupienok 
Streetclub 

Oblečenie 1000€  

340 € 

 

 

 

 

Príspevky zväzom a organizáciám budú poskytnuté v druhom polroku 2011 podľa finančných možností 

Mesta Zlaté Moravce. 
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