Program zasadnutia komisie kultúry a športu zo dňa 30.5.2019
Začiatok: 15:00 hod.
Miesto konania: MKŠS Kysucké Nové Mesto
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Prítomní členovia komisie prerokovali:
Program:
1. Otvorenie
2. VZN Zvesti
3. Vyhodnotenie akcií Naj.športovec, Kys.desiatka, športové prenosy na
námestí mesta, postup futbalistov z 5. do 4. ligy
4. Info o pripravovaných akciách MKŠS na III. štvrťrok
5. Návrhy na ocenenie Cena mesta KNM
6. Info o výstavbe športovej haly
7. Kritéria pre prijímanie športových a kultúrnych klubov pod MKŠS
8. Pridelenie dotácií zo ŽSK
9. Rôzne
K bodu 2
Návrh VZN Rozšírenie mesačníka Zvesti KNM, zvýšenie odmeny za správne znenie tajničky,
zvýšenie odmeny redaktora, zvýšenie ceny výtlačku
Uznesenie komisie: členovia komisie návrh prerokovali a neodporúčajú MsZ schváliť VZN
v predloženom znení z dôvodu nedostatočného spracovania VZN. Lepšie zdôvodniť čo
konkrétne sa zlepší a rozšíri, doplniť štatistiku mesačníka.
Prítomní členovia hlasovali: 1 za, 5 proti

K bodu 3
uznesenie: Navrhnúť tlačivo k návrhom na vyhodnotenie športovcov, posúdiť nové trasy na
Kys.desiatku, oceniť futbalistov za postup pri poslednom domácom zápase
K bodu 4
Riaditeľ MKŠS informoval o pripravovaných akciách.
uznesenie: stánkári na Kultúrnom lete budú zaviazaní, aby používali ekologický riad
a zálohované poháre.
K bodu 5
Cena mesta bude udelená osobnosti pochádzajúcej z KNM na Vianočnom benefičnom
koncerte. Vybrať na ocenenie z kultúrnej oblasti.
K bodu 6

Primátor mesta informoval členov komisie o postupe prác na pripravovanej športovej hale. Je
vypracovaná štúdia na dva pozemky. Po stretnutí primátora s členom olympijského výboru
pánom Holešom budúci týždeň, bude známi aj spôsob financovania a spoluúčasti mesta na
výstavbe.
K bodu 7
Uznesenie: Pod MKŠ budú prijaté kluby, ktoré pracujú s mládežou, aspoň 50% detí je
z KNM, klub pôsobí na území mesta, činnosť vykonáva aspoň 3 roky a je zapojený do
športových súťaží. Poslanci MsZ musia odsúhlasiť nielen prijatie nového klubu, ale aj
pridelenie finančných prostriedkov do rozpočtu MKŠS. Rozpočet prijímaného klubu
vypracuje MKŠS. Nový klub musí zmeniťnázov.
K bodu 9
Informovať poslancov MsZ o potrebe investičných akcií a nákladnejších opravách na
budovách v správe MKŠS. Z najnutnejších je rekonštrukcia WC a vstupných vrát v Mestskej
športovej hale a výmena teplovodného potrubia pod tribúnou na futbalovom štadióne.












Areál štadióna MŠK - rekonštrukcia oplotenia, zakúpenie vlečky a snežnej frézy za
traktor Kubota 3.000,- + 5.500,-€, zavlažovanie ihriska s prírodnou trávou 11.000,€, rozšírenie spevnených plôch za ihriskom s umelou trávou
Tribúna futbal - rekonštrukcia práčovne, oprava podláh (chodby, šatne),
rekonštrukcia rozvodov kúrenia
Mestská športová hala - rekonštrukcia WC – ženy, muži (teplá voda), rekonštrukcia
schodov pri vstupe do haly, vybudovanie práčovne, rekonštrukcia tribúny, výmena
veľkej brány do haly, vybudovanie spevnenej plochy a prístrešku za veľkou, bránou (z
boku haly), oprava strešnej krytiny (falce, zvody)
Dom kultúry KNM - ozvučenie javiska a hlavnej sály, digitálna projekcia, E – Cinema
25.000,-€, vybudovanie anglických dvorcov pred pivničnými oknami a dažďovej
kanalizácie, rekonštrukcia interiéru hlavnej a bočných sál 180.000,-€, zakúpenie
elektronického klavíra 3.500,-€, rekonštrukcia javiskovej techniky (opona, ťahy),
zábradlie očné na schodisku
Kino - rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia kúrenia 11.000,-€, prebudovanie na
viacúčelovú multifunkčnú budovu
Dom kultúry B.L. - rekonštrukcia fasády, oprava vnútorných omietok, oprava strešnej
krytiny (falce, zvody)
Dom kultúry Oškerda - rekonštrukcia fasády
Komunitné centrum Dubie - prívod vody, umývadlo, podlaha, nábytok
Klub 75, Belanského - žalúzie, zvody, oprava strechy
Zapísal: Kováčiková Renáta

V Kysuckom Novom Meste 3.6.2019
Dušan Mičian
predseda komisie

