
              

Mesto Zlaté Moravce 
          Mestský  úrad,  Ul. 1. mája 2,  953 01  Zlaté  Moravce 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

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

 
Zasadnutie komisie 

 
6. júna 2011 /t.j. v pondelok / 

o 15, 00 hodine 
v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach 

 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesenia 
4. Informácia riaditeľa SŠZ o pripravovanej sezóne na kúpanie /riaditeľ SŠZ p. Horvát / 
5. Návrh na novelizáciu VZN mesta Zlaté Moravce č.  1 /2008  o určení výšky 

príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach  Mesta Zlaté  Moravce 

6. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ 
Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ / Mgr. Hatiarová/ 

7. Informácie o FS Inovec /Ing. Bakaľár/ a OZ Prílepčanka /p. Michalkoc-Kudrejová/ 
8. Informácia športového klubu Telovýchovná Jednota Školský majetok, Zlaté Moravce 

– Prílepy a Občianske združenie BONSAI Zlaté Moravce 
9. Informácia o zrušení záložného práva na MŠ Kalinčiakovu 12, Zlaté Moravce 
10. Rôzne:  
a/ Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Obnova Kaštieľa 
Miggaziovcov a priľahlého parku Janka Kráľa” a spolufinancovanie projektu 
b/ Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Rekonštrukcia 
Župního domu” a spolufinancovanie projektu 
c/ Návrh na rozšírenie školského úradu Zlaté Moravce 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

 
 
K bodu 1./ 
Predseda privítal prítomných a hostí, ospravedlnil sa, že bol termín posunutý z dôvodu 
obsadenia zasadacej miestnosti. 
 
K bodu 2./ 
Schválenie programu  – jednohlasne bol členmi komisie prijatý. 
 
K bodu 3./ 
Kontrola uznesení: boli splnené uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a budú sa  aj 
naďalej plniť. 



 
 

K bodu 4./ 
Informácia riaditeľa SSŽ p. Horváta: 
Kúpalisko by sa malo otvoriť od 1.7. 2011, harmonogram otvorenia ostáva, je navýšené 
vstupné z 1,30€ na 1,50€. 
Bufet bude zabezpečovať tá istá firma. 
Hygiena by mala schváliť prevádzku kúpaliska. 
Pani Mondočková novinárka MsÚ sa informovala, či nerozmýšľali otvoriť kúpalisko skôr. 
Riaditeľ sa vyjadril, že aj keď ho oslovili majú skúsenosti, že keď sa otvorilo skôr, málo sa 
využívalo. 
Pán Malý sa informoval, že vpredu sa predali pozemky a či tie financie 1 mil. Sk boli 
poukázané SŠZ. 
Riaditeľ sa vyjadril,  že nedostali z mesta žiadne financie, teraz mesto pristúpilo na pomoc 
a dalo financie na farby. Robí sa len malá rekonštrukcia, ale potrebovali by  minimálne okolo 
800 000 eur na poriadnu rekonštrukciu. SŠZ je 15 000 eur každoročne stratová. Straty si znáša 
samé SŠZ, dostávajú prostriedky z mesta a ostatné si musia riešiť nájmom. Najdrahšia je voda 
(pitná voda) 5 000 eur. Je tam veľká spotreba pitnej vody. 
 
K bodu 5./ 
Návrh na novelizáciu VZN mesta Zlaté Moravce č.  1 /2008  o určení výšky 
príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
v školských zariadeniach  Mesta Zlaté  Moravce 
Komisia návrh VZN – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie 
 
K bodu 6./  
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ 
Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ / Mgr. Hatiarová/ 
Riad. Hatiarová informovala prítomných s projektom. Ide o čitateľskú gramotnosť jazykov 
(angličtina, nemčina a iné jazyky). Od 3. triedy sa vyučujú povinne angličtina, finančné 
prostriedky budú využité na nové formy výuky nie len pre jazyky, ale aj iné predmety. 
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie. 
 
K bodu 7./  
 
Informácie o FS Inovec /Ing. Bakaľár/ a OZ Prílepčanka /p. Michalkoc-Kudrejová/ 

 
Informácie Inovec – zástupkyňa FS Inovec prítomných informovala, že FS Inovec 
reprezentujú mesto, seba i štát. 
Chystajú sa na Sardíniu, potom do Čiech do obce Mikulov a zase budú mať ďalšie svoje 
náklady, pretože do Zlatých Moraviec príde v auguste súbor zo Sardínie. Majú záujem 
reprezentovať mesto a do minulého roka in to nebolo umožnené. 
Jeho finančná odmena je od mesta 0€. Majú záujem, aby mladí ľudia našli záujem o kultúru. 
Majú cca 30 ľudí. Tento rok 25 ľudí ide na Sardíniu. 
Nacvičujú v zime na ZŠ Mojmírovej, v lete v MsKS. 
Sú tu už 25 rokov. 
P. Malý sa informoval, že vie o tom, že MsKS preplácala v minulosti vedúcim súboru nejaké 
financie za vedenie súborov. 
Zástupkyňa FS Inovec sa vyjadrila, že v roku 1990 poberal Ing. Bakalár z MsKS 600 Sk, 
v roku 2009 ešte dostal 10 eur mesačne ale od roku 2010 nedostáva nič.  
P. Malý sa vyjadril, že by sa mali nejaké financie navýšiť MsKS pre vedúcich súborov, 
pretože majú s vedením súboru náklady. 



 
FS Prílepčanka: 
P. Kudrejová sa vyjadrila, že na mesto nemá o nich veľký záujem. Sú organizovaní v mestskej 
časti Prílepy v Zlatých Moravciach a bývajú málo prizývaní, že sa cítia ako cudzí. Poznali na 
vystúpenia súbory Choču, Vozokany a ich nie.  
Majú 13 členov. 
 
 
K bodu 8./  
Informácia športového klubu Telovýchovná Jednota Školský majetok, Zlaté Moravce – 
Prílepy a Občianske združenie BONSAI Zlaté Moravce 
 
Športový klub Telovýchovná Jednota Školský majetok: 

            P. Hritz ml. sa vyjadril, že majú 30 členov, museli prestať hrať futbal, lebo na to nemali 
finančné prostriedky. Mesto dávalo financie, ale nepostačujú im. P. Malý sa vyjadril, že mesto 
nemôže celý klub financovať. Teraz nie sú prihlásení do súťaží. 

           P. Tonkovič sa vyjadril, že Chyzerovce a Prílepy nespĺňajú podmienky. Na počet obyvateľov 
tej časti je to problém, ale bez pomoci mesta sa to nedá udržať. Toto hrozí v okrajových 
častiach. Pokiaľ sú schopní postaviť to družstvo, koľko potrebujú na sezónu? 
Na 1 sezónu potrebujú 2500 – 3000€.  
P. Malý sa informoval, či nemajú možnosť si zohnať sponzora. 
P. Hritz, že nie je to také jednoduché, získali minulý rok traktor na kosenie, ale nie je to 
pravidelné. 
 
OZ Bonsai  
 
P. Čulák prezentoval tento karate klub Bonsai. Vyjadril sa, že tréning prebieha v telocvični 
obchodnej akadémii 2x do týždňa. Vek. kat. 8 – 45 rokov. Je tam okolo 30 členov. Prenájom 
ich stojí cca 540 eur - telocvičňa, ďalej musia platiť notárske zápisnice. Sú združení 
v Západoslovenskom zväze karate v Nových Zámkoch, kde musia platiť poplatky. Dnes je 
problém zohnať sponzora, lebo sa ľudia radšej odmlčujú. Ďalšie financie ich stoja komisári na 
súťaže. Predsedom je Jozef Čulák. V súťažiach dosiahli pekné miesta. Zúčastňujú sa v 
slovenských ligách, aby sa dostali na celoslovenskú súťaž. Trénerov majú dvoch a museli si 
urobiť rozhodcovské skúšky. V SŠZ je telocvičňa využitá na 90%, môžu ju však poskytnúť 
len v lete. 
P. Malý im navrhol, že by bolo dobré, aby cvičili v SŠZ, aby nemuseli toľko platiť. 
P. Čulák sa vyjadril, že pre nich by bolo výhodné, keby mali telocvičňu, keď aj o polovicu 
lacnejšiu.  
 
K bodu 9./ 
Informácia o zrušení záložného práva na MŠ Kalinčiakovu 12, Zlaté Moravce 
Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
K bodu 10./ 
Rôzne: 
a/ Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Obnova Kaštieľa 
Miggaziovcov a priľahlého parku Janka Kráľa” a spolufinancovanie projektu 
 
b/ Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Rekonštrukcia 
Župního domu” a spolufinancovanie projektu 
 
P. prednosta informoval, že robil manažéra na projekte financovanom Nórskym fondom. 



Chce, aby sa mesto zúčastnilo 3. kola a má záujem, aby sme sa zúčastnili nórskeho 
finančného mechanizmu. Ako náhle príde výzva, potrebujeme mať už súhlas na schválenie 
projektu. Riadiacim orgánom je Úrad vlády.  
P prednosta sa vyjadril, že to čo sa odsúhlasí, je jedna vec a k tomu treba urobiť projektovú 
dokumentáciu, ktorá bude súčasťou projektu. Ak by sme boli úspešní, bude projektová 
dokumentácia oprávneným výdavkom. ZM si zaslúžia, aby aspoň jeden projekt bol úspešný. 
Nepoznáme zatiaľ podmienky, budú sa poznať, len ak príde výzva.  
Programovacie obdobie malo 300 mil. €. 
Župný dom by potreboval minimálne 180 mil. €. 
P. Malý sa informoval, že minulý rok sa schvaľovala nejaká výzva cez  VÚC 
Bolo by dobré zistiť cez p. Levickú o čo tam išlo.     
Komisia  obidva body jednohlasne doporučila na schválenie do MsZ. 
 
c/ Návrh na rozšírenie školského úradu Zlaté Moravce 
 
Mgr. Hollá predniesla návrh na doplnenie školského úradu Červený Hrádok. 
Komisia doporučila návrh predložiťdo MsZ. 
 
K bodu 11./ 
Diskusia: 
Riaditeľka Hatiarová sa vyjadrila o ihrisku, že má prejsť pod ZŠ. Ihrisko je mestské a ona 
nemá pracovníkov, aby strážili cez sobotu a nedeľu ihrisko. Prevádzkový poriadok je 
uverejnený aj na stránke mesta. 
Napr. firma Danfoss má záujem o ihrisko, nemá problém s financovaním. 
P. prednosta sa vyjadril, že v sobotu a v nedeľu, nech sa ihrisko zatvorí. 
P. Malý sa vyjadril, že to nie je dobré riešenie zatvoriť ihrisko, veď práve vtedy sa má najviac 
využívať. 
P. Husár sa vyjadril, že či je možné, aby mesto dar Nadácie slovenskej sporiteľne mohlo len 
tak darovať ZŠ. 
P. Hatiarová sa vyjadrila, že ona nevie zabezpečiť prevádzku ihriska cez víkend. A nevie, či je 
to možné zmluvne len tak preložiť. Bolo by to treba riešiť právničkou, aby sa neporušila 
zmluva. 
P. Malý sa vyjadril, aby to právnička preverila a aby mesto vzniknutú situáciu riešilo. Lebo ho 
rómovia zdevastujú. Ničia oplotenie. 

 
Riaditeľka Hatiarová ďalej informovala komisiu o dlhu MsKS za knižnicu. Dlh je 1800€ 
z minulého roku. Bol to tam pozrieť aj p. Laktiš, fakturačne je to v poriadku, problém je 
v tom, že knižnica nemá na to financie. Preto treba navýšiť financie pre MsKS na knižnicu.  
P. Kereš riaditeľke povedal, že na to finančné prostriedky nemá. Preto by mali poslanci 
navýšiť finančné prostriedky.  
Poslanec Chládek navrhol, aby sa pripravil návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre 
MsKS, aby sa mohli za energie dlhy škole vyplatiť. 
Riaditeľka sa vyjadrila, že to škola platiť nemôže, ak by prišla kontrola, dostanú za to pokutu. 
P. Husár sa informoval na MŠ  Slnečnú.  
PaedDr. Ivanovičová sa vyjadrila, že p. primátor dal prísľub, že sa materská škola opraví. 
Musí sa to splniť do konca augusta, aby deti bez problémov mohli  v septembri nastúpiť do 
opravených priestorov. 
P. Petrovič sa vyjadril, že je tu požiadavka poslanca Chládeka, aby sa schválil štatút 
Tekovských novín. 
Poslanec Husár sa vyjadril, že je veľa návrhov a preto navrhol, aby to pripravila právnička, 
aby to bolo po právnej stránke v poriadku. 
P. Tonkovič sa vyjadril, že aby to pripravila právnička po právnej stránke v poriadku. 
P. Petrovič navrhol, aby pripravila právnička s p. Mondočkovou štatút TN a aby sa to 



pripravilo do budúcej komisie s tým, aby boli prizvané na komisiu aj p. právnička s p. 
Mondočkovou. 
 
P. Tonkovič sa informoval, že kedy sa budú môcť čerpať dotácie, ktorí sú schválené 
komisiami. 
PaedDr. Ivanovičová ho informovala, že najskôr musí ekonomické oddelenie pripraviť 
zmluvy a postupne ak budú financie sa budú čerpať po mesiaci júl. 
 
Prednosta informoval  komisiu: 
Nastala vážna situácia v našej nemocnici. Riaditeľke bolo ohlásené, že nepodpíšu sa zmluvy 
pre niektoré oddelenia VšZP. Nemajú sa obnoviť zmluvy na 36 lôžok chirurgii, 4 lôžka na 
internom a 5 lôžok na OAI. Mesto píše list, chcú ísť za ministrom zdravotníctva. 
Komisie nech pošlú návrhy na mestskú radu, čo s tým robiť. 
P. Husár sa spýtal, či nedôjde k zrušeniu jednotlivých oddelení. 
Prednosta sa vyjadril, že k tomu môže dôjsť.         

 
K bodu 12./ 
Návrh na uznesenie: 
Komisia na svojom zasadnutí doporučila na schválenie MsR a MsZ:   

 
• Pripraviť návrh do zastupiteľstva na navýšenie financií MsKS na knižnicu finančnému 

oddeleniu 
• Podať žiadosť o dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Obnova 

Kaštieľa Miggaziovcov a priľahlého parku Janka Kráľa” a spolufinancovanie projektu 
• Podať žiadosť o dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt 

“Rekonštrukcia Župního domu” a spolufinancovanie projektu 
• Rozšírenie školského úradu Zlaté Moravce o obec Červený Hrádok 
• Podať žiadosť na schválenie o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 

programu Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ 
Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ s 5% kofinancovaním 

• Novelizáciu VZN mesta Zlaté Moravce č.  1 /2008  o určení výšky 
príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach  Mesta Zlaté  Moravce 

 
 
Uznesenie č. 2/2011 
 Zobrala na vedomie: 

• Program zasadnutia 
• Kontrolu uznesenia 
• Informáciu riaditeľa SŠZ o pripravovanej sezóne na kúpanie /riaditeľ SŠZ p. Horvát / 
• Návrh na novelizáciu VZN mesta Zlaté Moravce č.  1 /2008  o určení výšky 

príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach  Mesta Zlaté  Moravce 

• Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ 
Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ /Mgr. Hatiarová/ 

• Informáciu FS Inovec /Ing. Bakaľár/ a OZ Prílepčanka /p. Michalkoc-Kudrejová/ 
• Informáciu športového klubu Telovýchovná Jednota Školský majetok, Zlaté Moravce 

– Prílepy a Občianskeho združenie BONSAI Zlaté Moravce 
• Informáciu o zrušení záložného práva na MŠ Kalinčiakovu 12, Zlaté Moravce 
• Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Obnova Kaštieľa 

Miggaziovcov a priľahlého parku Janka Kráľa” a spolufinancovanie projektu 



• Návrh na dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt “Rekonštrukcia 
Župního domu” a spolufinancovanie projektu 

• Návrh na rozšírenie školského úradu Zlaté Moravce 
 
 
Uznesenie č. 3/2011 
Komisia ukladá: 
 

• Zistiť, prečo nevypláca odmenu MsKS finančnú odmenu vedúcim súborom   
/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

• Preveriť projekt, ktorý sa podával minulý rok ohľadom na Župný dom cez VÚC 
/zodpovedná Bc. Levická/ 

• Ku každej komisie zavolať jednotlivých riaditeľov škôl k informáciám o školách 
/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

• Na každú komisiu prizvať minimálne 2 združenia z oblasti športu a kultúry 
/zodpovedná PaedDr. Ivanovičová/ 

• Pripraviť štatút TN do najbližšej komisie /JUDr. Vozárová/ 
• Predvolať do komisie JUDr. Vozárovú a p. Mondočkovú k prezentácii štatútu TN 
• Zvolať najbližšie zasadnutie 08. 09. 2011 o 15, 00 hod.  
 

 
K bodu 13./ 
Záver:  
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 

PaedDr. Pavol Petrovič v.r. 
     predseda komisie 

 
 
 
 
Zapísala: PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
 
 


