
 Z á p i  s 

zo 6. riadnej schôdze Komisie kultúry, školstva a športu, 

konanej dňa 9.3.2016 o 16.30 hod. na Mestskom úrade v  Nemšovej 
 
Prítomní:  
Mgr. Mária Haljaková, Mgr. art. Vladislav Kakody,  Pavol Vavruš, Mgr. Miroslava 
Juzeková, Ing. Eva Brandoburová 
 
Prizvaní, prítomní:   
Ing. Iveta Jurisová 
 
Na komisii bolo prerokované:  

1. Oznámenie o ukončení pracovnej pozície súčasnej kronikárky mesta Mgr. Zuzany 
Haljakovej. 

2. Oznámenie Ing. Marcely Prekopovej, členky Redakčnej rady Nemšovského 
spravodajcu o ukončení práce ako člena, ktorý zostaví výsledný obsah textovej 
a obrázkovej časti pred vydaním NS a koordinuje záverečných prác s grafikom. 

3. Vyúčtovanie mestského plesu 2016. 
4. Cenová ponuka J+K s.r.o. v spolupráci s Vojtechom Korvasom na vytvorenie, tlač 

a spracovanie novej knižnej publikácie o Nemšovej. 
5. Žiadosť Občianskeho združenia Kľúčikovo, Stromová 1301/1, 914 41 Nemšová 

o finančný príspevok na akciu Kľúčikovo dňa 30.7.2016. 
6. Žiadosť TJ Družstevník Vlára Ľuborča o jednorazový príspevok na rozvoj mládeže. 
7. Žiadosť ZŠ Janka Palu 2, Nemšová o spolufinancovanie asistenta učiteľa. 
8. Žiadosť ZŠ Janka Palu 2, Nemšová o spolufinancovanie užívania školskej telocvične 

trénovaním futbalu starších pánov. 
9. Žiadosť Florbalového klubu pri NTS Nemšová, Školská 18 o poskytnutie dotácie. 
10. Kultúrne akcie:  Bečkovi chlapci,  MDŽ, Deň učiteľov, Kandráčovci, MDD. 

 
Komisia zobrala na vedomie oznámenie o ukončení práce súčasnej kronikárky mesta s tým, že 
do 21. septembra 2016  odovzdá spracovanú kroniku za rok 2014. Komisia doporučuje na 
prerokovanie MsZ poveriť  písaním kroniky Mgr. Miroslavu Juzekovú, v súčastnosti na 
materskej dovolenke, učiteľku ZUŠ Nemšová, ktorá mala  už pri prvom výberovom konaní na 
funkciu kronikára mesta záujem, a predpoklady. Po schválení bude písať kroniku aj za rok 
2015. 
Nakoľko Ing. Marcela Prekopová ústne oznámila mestskému úradu, že zo zdravotných 
dôvodov nemôže vykonávať prácu člena RR Nemšovského spravodajcu, t.j. zostavenie 
výsledného obsahu textovej a obrázkovej časti pred vydaním NS a koordináciu 
záverečných prác s grafikom, sa výkon tejto práce od 1. čísla NS za rok 2016 prekladá 
na pracovníčku mesta, Ing. Evu Brandoburovú. Komisia zobrala na vedomie. 
Komisia  k žiadosti akcie pre deti „Kľúčikovo“  doporučila  vyčleniť finančné 
prostriedky z rozpočtu mesta. 
Vo veci cenovej ponuky J+K s.r.o. v spolupráci s Vojtechom Korvasom na vytvorenie, 
tlače a spracovania novej knižnej publikácie o Nemšovej  doporučila  vec na ďalšie 
rokovanie s tým, že by sa  doplnila časť k terajšiemu vydaniu  a to roky od 2000 do 
súčasnosti, doterajšie texty by sa ponechali a doplnili  alebo sa zmenili fotografie.  
Žiadosti: TJ Družstevník Vlára Ľuborča o jednorazový príspevok na rozvoj mládeže,  
ZŠ Janka Palu 2, Nemšová o spolufinancovanie asistenta učiteľa,  ZŠ Janka Palu 2, 
Nemšová o spolufinancovanie užívania školskej telocvične trénovaním futbalu 



starších pánov, Florbalového klubu pri NTS Nemšová, Školská 18 o poskytnutie 
dotácie            zobrala komisia na vedomie. 
Vyúčtovanie 21. Mestského plesu mesta Nemšová a pripravované kultúrne akcie:  
Bečkovi chlapci,  MDŽ, Deň učiteľov, Kandráčovci, MDD zobrala komisia na 
vedomie. 

 
Anton Krch ňávek 
predseda komisie v.r. 
 

Zapísala 10.3.2016,  Ing. Brandoburová 
 


