
Z á p i s 

z 1. riadnej schôdze Komisie kultúry, školstva a športu, 

konanej dňa 29.1.2015 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v  Nemšovej 
 
Prítomní:  
Anton Krch ňávek, Ing. Marcela Prekopová, Ing. Miroslava Mazánová, Vladimír Gajdoš, Mgr. 
Miroslava Juzeková,   
 
Prizvaní:   
Bc. Miroslava Dubovská, Mgr. Emília Mazanovská, DiS.art. Viera Muntágová, Ing. Iveta Jurisová 
 

Na schôdzi bolo prerokované a  zobrané na vedomie:  
1. Návrh VZN o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiakov.....  
2. Kultúrny kalendár na rok 2015 
3. Žiadosti o dotácie na rok 2015 
4. Schválenie členov rád škôl, školských zariadení a redakčnej rady 
5. Informácia o konaných a pripravovaných podujatiach  
6. Žiadosť o financovanie cestovného žiakom z mestských častí Nemšovej 
7. Vyúčtovanie mestského plesu 

 
1. Komisia zobrala na vedomie návrh VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v Nemšovej. Doporučila vyčleniť pre ZUŠ 6000, €, 
z toho 5000, € na el. piáno, 1000, € na nákup krojov, 2700, € na vykurovanie telocvične ZŠ. 
Doporučila prejednať s Jozefom Vavrúšom  odber možnej zostatkovej zámkovej dlažby na 
vybudovanie spevnenej plochy v areáli MŠ v Kľúčovom.  

2. Pre CVČ mimo nášho mesta doporučila ur čiť výšku dotácie na 30,€. 
3. Navrhla hľadať možnosť financovania opravy Kultúrneho strediska Ľuborča 

z pripravovaných projektov a výziev.  
4. Zobrala na vedomie návrh členov rád škôl, školských zariadení a redakčnaj rady NS 

a doporučila vykonať voľby do rady školy  pri MŠ Odbojárov 177/8, Nemšová. 
5. Doporučila vyzvať sponzorov na zafinancovanie cestovného žiakom, nakoľko je zložité 

vytvori ť spravodlivé kritérium pre žiakov, ktorí cestujú z Ľuborče, Kľúčového a Trenčianskej 
Závady, ďalej požiadať rady školy a  Katolícku spojenú školu o návrhy riešenia. Požiadať tiež 
o stanovisko Komisiu sociálno- zdravotnú. 

6. Doporučila doplniť kalendár kultúrno-spoločenských a športových akcií v Nemšovej o akcie:   
Oslavy 5. Výročia založenia OZ Peregrín, Nemšovský slávik, Výstava prác spojených 
s tvorivými dieľňami, Nemšovský Dychfest, akcie MŠ a ZŠ. 

7. Doporučila vyhovieť žiadostiam o dotácie všetkým, ktorí žiadali, ale pri znížení výšky 
požadovaných finančných prostriedkov. 

8. Zobrala na vedomie vyúčtovanie 20. Mestského plesu mesta Nemšová. 
9. Doporučila posunúť čas konania sa komisií na 16.00 hodinu.  

Uvedené body schôdzky predniesla prednosta úradu Ing. Iveta Jurisová. 
 
 
 
 

Anton Krch ňávek 
predseda komisie v.r. 

Zapísala 30.1.2015,  Ing. Brandoburová 
 


