Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Ko

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného
formou videokonferencie 4. februára 2021 v čase od 08.00 h do 09.00 h
Prítomní: H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K. Ďurčová, Branislav Gigac; Mgr. V.
Dušičková, PaedDr. S. Bošnovičová; Ing. Soňa Babiaková,
Mgr. Ľudmila Húsková, Mgr. D. Horná
Ospravedlnení: Ing. Richard Takáč, PaedDr. E. Porubcová
Ďalej prítomní: JUDr. R. Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a st. o občana
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
4. Informácie o výročiach škôl a školských zariadení mesta v školskom roku
2020/2021
5. Podujatia celomestského významu
6. Rôzne
7. Uznesenie, záver
K bodu 1)
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu. Prítomní členovia komisie program jednohlasne
schválili.
K bodu 2)
Komisia ŠaK prerokovala materiály, ktoré budú predmetom februárového zasadnutia MsZ:
► materiál č. 8/21 – Návrh VZN č. 1/2021 “Doplnku č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia
mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.“ – predložil
JUDr. Pietrik
Komisia uznesením č.18/21 odporučila MsZ schváliť bez pripomienok.
Prítomní: 8
Hlasovanie – za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
► materiál č. 9/21 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza
č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza – predložil JUDr.
Pietrik
Komisia uznesením č.19/21 neodporučila MsZ schváliť materiál v predloženom znení.
Prítomní: 8
Hlasovanie – za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 1
K bodu 3)
a) Komisii ŠaK bola predložená žiadosť Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi o zmenu
v účele použitia schválenej dotácie na KULTÚRU 2020. Na zákl. vládou SR vyhláseného
a pretrvávajúceho núdzového stavu v súvislosti s aktuálnou situáciou COVID-19, by
odmeňovanie kolektívov a jednotlivcov nebolo formou slávnostného večera, ale osobitnou
formou.
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Komisia ŠaK uznesením č. 20/21 odporúča primátorke mesta schváliť zmenu textu v účele
použitia schválenej dotácie a pri príprave zmluvy o poskytnutie dotácie upraviť text takto:
odmeňovanie najúspešnejších a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry
v regióne hornej Nitry – KULTÚRA 2020 - bude uskutočnené osobitnou formou.
Prítomní: 9
Hlasovanie – za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Regionálne kultúrne centrum Prievidza požiadalo komisiu ŠaK o zmenu účelu použitia
schválenej dotácie na inscenáciu „Zmierenie“ v podaní amatérskeho divadelného
súboru Divadlo z dvora. Účelom použitia dotácie by nebol nákup látok na kostýmy a ich
šitie, ale nákup kostýmových prvkov.
Komisia uznesením č. 21/21 odporúča primátorke mesta schváliť zmenu účelu použitia
schválenej dotácie pre inscenáciu „Zmierenie“ na: nákup kostýmových prvkov.
Prítomní: 9
Hlasovanie – za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Komisia ŠaK neposudzovala žiadosť RKC Prievidza s názvom Tužina Groove, kde cieľom
je podpora nekomerčných žánrov populárnej hudby. Na základe vládou SR vyhlás.
a pretrvávajúceho núdzového stavu v súvislosti s aktuálnou situáciou COVID-19
bude žiadosť posudzovaná v neskoršom termíne zasadnutia komisie ŠaK.
K bodu 4)
O výročiach škôl a školských zariadení mesta v šk. roku 2020/2021 informovala členov
komisie Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a st. o občana.
65. výročie vzniku školy bude mať v októbri 2021 MŠ Ul. P. Benického. Z dôvodu zlej
pandemickej situácie školy a školské zariadenia nebudú organizovať žiadne spoločenské
aktivity.
Ďalej poskytla informácie o otvorení škôl od 9. 2. 2021 – očakáva sa vydanie rozhodnutia
Ministerstva školstva SR, vyhlášky hlavného hygienika SR, ako aj vyhlášky, či stanoviska
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podľa predbežných informácií však pandemická
situácia v okrese Prievidza nie je dobrá, preto ZŠ budú pravdepodobne pokračovať v
dištančnom vzdelávaní, MŠ mesta Prievidza a zberné ŠKD v CVČ budú otvorené pre rodičov
kritickej infraštruktúry a pre tých, ktorým povaha práce neumožňuje zabezpečiť starostlivosť
o dieťa.
Na záver podala informáciu o aktualizovanom Manuáli k VZN č. 1/2020 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
K bodu 5)
A) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková informovala členov komisie o pripravovaných kultúrnych
podujatiach. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav v súvislosti s aktuálnou situáciou
COVID-19 „živé“ podujatia nebude možné uskutočniť. RKC preto pripravilo v online
priestore:
-

12. 2. 2021 o 16,00 h webinár, venovaný komunikačnej zručnosti
online súťaž „Neprestaňme hrať a spievať“ - interpretácia ľudovej piesne. Uzávierka
prihlášok je 15. 2. 2021.

B) Riaditeľka KaSS, Mgr. D. Horná poskytla členom komisie informácie o pripravovaných
online podujatiach /www. Facebook.com/Kass.PD:
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-

13. 2. 2021 o 17,00 h – Valentínsky koncert Radka Križanová a Roman Mečiar
20.2. 2021 o 17,00 h – divadelná rozprávka pre deti – Divadlo Severka „O dvoch
hrochoch“
27. 2. 2021 o 17,00 h – Rozhovor s autorom kníh o Prievidzi Michalom Dobiášom

K bodu 6)
Mgr. P. Krško - navrhol zvážiť či Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza
č. 11/2019 o miestnych daniach neupraviť tak, aby dotknuté osoby nemuseli
v krízovej situácii nevýherné hracie prístroje odhlasovať a po ukončení opatrení opäť
nahlasovať k daňovej povinnosti /hlásiť vznik a zánik daňovej povinnosti/, nakoľko v
súčasnej dobe v súvislosti s pandemickými opatreniami a obmedzeniami, keď sú
uzavreté prevádzky v ktorých sa používajú nevýherné hracie prístroje, je úhrada dane za
ich používanie pre ich majiteľov alebo užívateľov finančnou záťažou napriek tomu,
že z objektívnych dôvodov z nich nemajú žiadny príjem. Podľa informácií z odd. daní
a poplatkov MsÚ – vedúcej oddelenia Ing. Ľ. Richterovej je za posledné roky
všeobecný pokles počtu nahlásených nevýherných prístrojov. Poplatok je 200,00
eur/rok/prístroj. Za minulý rok sa vybralo 3400 €, spolu bolo nahlásených 17 prístrojov.
Na záver rokovania komisie formou videokonferencie predsedníčka komisie poďakovala
prítomným za účasť. Termín nasledujúceho rokovania komisie ŠaK je plánovaný na štvrtok,
11. marca 2021 o 8.00 h.

Helena Dadíková, v. r .
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala: A. Bartolenová
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K bodu7)

UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení zo 4. februára 2021
od 18/21 do23/21
Stanovisko k materiálu č. 8/21
Stanovisko k materiálu č. 9/21
Stanovisko k zmenu textu v účele použitia schválenej dotácie RKC „Kultúra 2020“
Stanovisko k zmene účelu použitia schválenej dotácie RKC – Inscenácia „Zmierenie“
a) Výročia škôl a školských zariadení mesta v šk. roku 2020/2021
b) Informácie o otvorení škôl v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou
c) Informácia o aktualiz. manuáli uhrádzania príspevkov rodičov za pobyt detí v MŠ
23/21 – Návrh úpravy VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach
18/21 19/21 20/21 21/21 22/21 -

Uzn. č. 18/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
► materiál č. 8/21 – Návrh VZN č. 1/2021 “Doplnku č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia
mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.“
II. odporúča MsZ schváliť materiál 8/21 bez pripomienok
Uzn. č. 19/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
► materiál č. 9/21 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza
č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza
II. neodporúča MsZ schváliť materiál 9/21 v predloženom znení
Uzn. č. 20/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
- žiadosť RKC v Prievidzi o zmenu v účele použitia schválenej dotácie na KULTÚRU
2020. Na zákl. vládou SR vyhláseného a pretrvávajúceho núdzového stavu v súvislosti s
aktuálnou situáciou COVID-19, by odmeňovanie kolektívov a jednotlivcov nebolo formou
slávnostného večera, ale osobitnou formou.
II. odporúča primátorke mesta schváliť:
- zmenu textu v účele použitia schválenej dotácie takto: odmeňovanie najúspešnejších
a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry v regióne hornej Nitry – KULTÚRA
2020 - bude uskutočnené osobitnou formou.
Uzn. č. 21/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
- žiadosť RKC v Prievidzi o zmenu účelu použitia schválenej dotácie na inscenáciu
„Zmierenie“ v podaní amatérskeho divadelného súboru Divadlo z dvora. Účelom použitia
dotácie by nebol nákup látok na kostýmy a ich šitie, ale nákup kostýmových prvkov.
II. odporúča primátorke mesta schváliť:
- zmenu účelu použitia schválenej dotácie pre inscenáciu „Zmierenie“ na: nákup kostýmových
prvkov.
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Uzn. č. 22/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
a) informáciu od Mgr. B. Révayovej o výročiach škôl a školských za zariadení mesta
v šk. roku 2020/2021. 65. výročie vzniku školy bude mať v októbri 2021 MŠ Ul. P. Benického.
Z dôvodu zlej pandemickej situácie školy a školské zariadenia nebudú organizovať žiadne
spoločenské aktivity.
b) informácie o otvorení škôl od 9. 2. 2021 – očakáva sa vydanie rozhodnutia Ministerstva
školstva SR, vyhlášky hlavného hygienika SR, ako aj vyhlášky, či stanoviska RÚVZ Prievidza
so sídlom v Bojniciach. Podľa predbežných informácií však pandemická situácia v okrese
Prievidza nie je dobrá, preto ZŠ budú pravdepodobne pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
MŠ mesta Prievidza a zberné ŠKD v CVČ budú otvorené pre rodičov kritickej infraštruktúry
a pre tých, ktorým povaha práce neumožňuje zabezpečiť starostlivosť o dieťa.
c) informáciu o aktualizovanom Manuáli k VZN č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
Uzn. č. 23/21
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
- návrh Mgr. P. Kršku - zvážiť úpravu VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych
daniach tak, aby dotknuté osoby nemuseli v krízovej situácii nevýherné hracie prístroje
odhlasovať a po ukončení opatrení opäť nahlasovať k daňovej povinnosti /hlásiť vznik a
zánik daňovej povinnosti/, nakoľko v súčasnej dobe v súvislosti s pandemickými
opatreniami a obmedzeniami, keď sú uzavreté prevádzky v ktorých sa používajú nevýherné
hracie prístroje, je úhrada dane za ich používanie pre ich majiteľov alebo užívateľov
finančnou záťažou. Z objektívnych dôvodov z nich nemajú žiadny príjem.
Podľa informácií z odd. daní a poplatkov MsÚ – vedúcej oddelenia Ing. Ľ. Richterovej je
za posledné roky všeobecný pokles počtu nahlásených nevýherných prístrojov. Poplatok
je 200,00 eur/rok/prístroj. Za minulý rok sa vybralo 3400 €, spolu bolo nahlásených 17
prístrojov.
Helena Dadíková, v. r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala: A. Bartolenová
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry zo 04. februára 2021
Číslo uznesenia: .........18/21......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Peter Krško
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Ing. Soňa Babiaková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
za
za
za
ospr.
ospr.
za
za
za
ospr.
za

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........19/21......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Peter Krško
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Ing. Soňa Babiaková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

proti
proti
proti
proti
ospr.
ospr.
proti
za
zdržala sa
ospr.
proti

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........20/21......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Peter Krško
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Ing. Soňa Babiaková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
za
za
za
ospr.
ospr.
za
za
za
za
za

Prítomní: 9
Hlasovanie - Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Číslo uznesenia: .........21/21......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Peter Krško
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Ing. Soňa Babiaková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
za
za
za
ospr.
ospr.
za
za
za
za
za

Prítomní: 9
Hlasovanie - Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Prezenčná listina
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
formou videokonferencie,
konaného 04. februára 2021 v čase od 08,00 h do 09,15 h
Helena DADÍKOVÁ, predsedníčka
od ..8,00........ do .. 09,15............

.................prítomná......................

Mgr. Peter KRŠKO
od ..8,00........ do .. 09,15............

.................prítomný......................

Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ
od ..8,00........ do .. 09,15............

.................prítomná......................

PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ
od ................. do ........................

.................ospravedlnená.............

PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ
od ..8,00........ do .. 09,15............

.................prítomná......................

Ing. Richard TAKÁČ
od ....................do ........................

.................ospravedlnený.............

Mgr. Soňa BABIAKOVÁ
od ..8,00...........do ...09,15............

................. prítomná......................

Branislav GIGAC
od ..8,00.......... do ...09,15............

..................prítomný......................

NEPOSLANCI:
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ
od ...8,00....... do ....09,15.............

..................prítomná .....................

Mgr. Dana HORNÁ
od ...8,15....... do ....09,15..............

.................. prítomná......................

Mgr. Ľudmila HÚSKOVÁ
od ...8,00........ do....09,15 .............

...................prítomná......................

Aneta Bartolenová, zapisovateľka
od ...8,00........ do ...09,15..............

..................prítomná.......................

Prizvaní:
JUDr. R. Pietrik – vedúci právnej kancelárie

...prítomný......................

Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a st. o občana

...prítomná......................
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