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

 
 

Zápisnica č. 3 
 zo zasadnutia komisie mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ 

 
 

Dátum:  5. septembra  2013 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesenia 
4. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie: Zaslúžilí Zlatomoravčania 
5. Prerokovanie návrhov VZN na zmenu výšky príspevkov na CVČ a na VZN o určení 

výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka... 
6. Pomenovanie ulíc, návrhy na odsúhlasenie 
7. Riešenie havarijného stavu  strechy v MŠ Slnečná2, 953 01 Zlaté Moravce 
8. Rôzne 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

 
 

 
 
K bodu 1  
Otvorenie  
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal hostí a prítomných 
členov komisie a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa,  prítomných je šesť 
z ôsmich členov . 
  

 
K bodu 2 
Prítomní schválili rokovacie body programu jednohlasne. 
 
K bodu 3 
Po kontrole uznesenia z 3. zasadnutia , ktoré sme skonštatovali za splnené, sme pristúpili 
k samotnému rokovaniu. 
 
K bodu 4 
Dr. Petrovič predstavil zaslúžilých Zlatomoravčanov, prečítal ich zásluhy a ocenenia 
a predkladané návrhy sme  prehodnotili. 
Pán Husár upozornil prítomných, že pomenovanie profesor udeľuje prezident republiky a aby 
sme  namiesto profesor použili  pomenovanie promovaný pedagóg. Zoznam navrhnutých 
zaslúžilých Zlatomoravčanov prikladáme ako prílohu zápisnice. 
 



K bodu 5 
Predseda Komisie predstavil návrh VZN na zmenu výšky príspevkov na CVČ a VZN o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Zlaté Moravce. Návrhy VZN boli 
jednohlasne odsúhlasené všetkými prítomnými. 
 
K bodu  6 
Dr. Petrovič predniesol návrh na pomenovanie nových ulíc. Jedna – Jozefa Cígera Hronského, 
lebo pokračuje ďalej vo výstavbe a druhá, aby sa vyjadrili občania, aký názov by pre ulicu 
chceli. 
Dr. Petrovič navrhoval anketu, Dr. Husár apeloval na zákon, aby sa ľudia vyjadrili, ale aby to 
neboli hanlivé a urážlivé mená. 
 
K bodu 7 
  Členom Komisie MŠKaŠ sme predložili projektovú dokumentáciu na riešenie havarijného 
stavu strechy v MŠ Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce a odsúhlasili sme okamžitý postup pri 
jej riešení. 
 
K bodu 8 
Dr. Petrovič kritizoval Mesto, že sme minuli veľa peňazí na Festival ( 4000 €) a zamestnanci 
Mesta nemajú výplaty. 
Mgr. Chrenková potvrdila, že MEGA DANCE a FESTIVAL sú v poriadku, treba aj pre 
mladých robiť akcie. Rokový festival bol dopredu ohlásený, ľudia sú spokojní. 
Dr. Husár hovoril o vydávaní buletinov s programom a akciami Mesta, aby obyvatelia boli 
informovaní. 
Pán Tonkovič navrhoval kalendár kultúrnych a športových akcií. 
Mgr. Chrenková hovorila o návrhu, aby v tom bol systém, nie neporiadok.  
Pán Chládek hovoril o kultúrnom lete v Meste. 
Dr. Petrovič kritizoval hlučnosť hudobnej produkcie na Festivale, mnohým poslancom to 
vôbec nevadilo. Vadilo mu, že štadión je uvoľnený na Festival a na tréningy mladých 
futbalistov nie. 
Pán Chládek predstavil pripravovanú výstavu o športe a športových úspechoch dňa 
06.09.2013 a pozval prítomných na jej prehliadku. 
Pán Tonkovič navrhol prizývať na rokovanie Komisie MŠKaŠ aj riaditeľa MSKŠ Mgr. 
Miroslava Ďuračeka. 
Mgr. Chrenková poďakovala za riešenie havarijnej situácie v Mojmírovej ZŠ Mestu a 
poslancom. 
 
K bodu 9 
 
Návrh na uznesenie 
 
Komisia MŠKaŠ navrhuje udeliť ocenenie Zaslúžilým Zlatomoravčanom 
Hlasovanie: 
Za:  8                                            Proti: 0                Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Komisia MŠKaŠ  odporúča MsZ prijať VZN na zmenu výšky príspevkov na CVČ a VZN 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Zlaté Moravce. 



 
Hlasovanie: 
 
 
Za: 8                                              Proti: 0              Zdržali sa hlasovanie: 0 
 
 
Komisia MŠKaŠ navrhuje riešenie havarijnej situácie strechy v MŠ Slnečná 2, 953 01 Zlaté 
Moravce za akútnu a súhlasí s jej uskutočnením a odporúča Finančnej komisii jej riešenie. 
 
Hlasovanie: 
 
Za: 8                                              Proti: 0              Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 9 
Záver 
P. predseda Petrovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Komisie MŠKaŠ. 
 
 
 
V Zlatých Moravciach 05.09.2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: ............................     ......................................         
Mgr.Katarína Nociarová                PaedDr. Pavol Petrovič 
 
 


