
 
     

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného 

17. 04.  2013 v čase od  10.00  h do 11.30 h 
 

 
Prítomní:       H. Dadíková, PaedDr. E.Porubcová,  Ing. J. Polerecký, G. Čauder,  
                      Mgr. Ľ. Vida, Mgr.  Ľ. Húsková  
                      P. Štefániková, M. Halahyjová – prizvané,  O. Ďurčenková - zapisovateľka 
Neprítomná:   Mgr. V. Miklasová - ospravedlnená 
 
 
Program:    1.   Stanovisko k materiálom predkladan ým do MsZ – máj 2013 

2. Informácia o podujatiach – máj 2013 
3. Rôzne 

 
V úvode rokovania privítala predsedníčka komisie nového člena komisie Ing. Jozefa Polereckého, 
ktorý nahradil doterajšieho člena Mgr. art. A. Bakytu, ktorý  sa vzdal členstva v komisii vzhľadom na 
výkon funkcie riaditeľa ZUŠ L. Stančeka. 
Prítomní boli oboznámení s programom rokovania a hlasovaním všetci prítomní „za“ program schválili.  
 
K bodu 1) 
 
Materiál č. 29/2013 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 135/2013  o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na die ťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného n a území mesta 
Prievidza pre rok 2013 – o obsahu materiálu informovala prizvaná pracovníčka OŠaSoO MsÚ Ing. M. 
Halahyjová. Komisia po oboznámení sa s materiálom a po hlasovaní všetci prítomní „za“ navrhuje 
poskytovať dotáciu nielen deťom/žiakom z okresu Prievidza, a preto odporúča vypustiť z textu 
spojenie „len v rámci okresu Prievidza“ a „z okresu Prievidza“  a po zohľadnení tejto pripomienky 
odporúča MsZ materiál schváliť. 
 
Materiál č. 30/2013 – Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 96/2008o ur čení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiasto čnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CV Č, 
v školských kluboch detí, v školských strediskách z áujmovej činnosti, v školských jedál ňach 
pri MŠ a ZŠ – s obsahom materiálu oboznámila Ing. M. Halahyjová. Komisia po prerokovaní dodatku  
vyjadruje pripomienku k slovnému spojeniu „osoby bez príjmu“ – III. časť – tabuľka a odporúča 
nahradiť ho spojením „osoby bez príjmu z pracovnej činnosti“. Po zohľadnení tejto pripomienky 
hlasovaním všetci prítomní „za“ odporúča MsZ materiál schváliť. 
 
Materiál č. 35/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského výchovno-
vzdelávacieho zariadenia – CV Č, ako sú časť  ZŠ so sídlom na Ul. energetikov 242/39, Prievidza  
– o dôvode spracovania návrhu informovala Ing.M. Halahyjová; komisia prerokovala materiál a po 
hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča  MsZ  bez pripomienok VZN schváliť. 
 
Materiál č. 36/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského výchovno-
vzdelávacieho zariadenia – CV Č, ako sú časť  ZŠ so sídlom Mariánska ul. 554/19, Prievidza – 
materiál predstavila Ing. Halahyjová; komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ VZN schváliť bez  
pripomienok. 
 
K bodu 2) 
 
O podujatiach konaných v mesiaci máj podala informácie prizvaná riaditeľka KaSS -  tancujPD.eu, 
Deň matiek, Míľa pre mamu, Donskí kozáci a ďalšie -  podujatia organizované v rámci Prievidzských 
mestských dní zastúpené dovezenou i domácou kultúrou  v dňoch  16. – 19. mája na Námestí 
slobody. V rámci programu sa predstavia aj dva hudobné súbory  z poľského partnerského mesta 
Jastrzebie Zdrój. 
 
 
 



 
 
K bodu 3) 
 
Komisia v tejto časti rokovania odporučila poskytnúť z rozpočtu mesta rozpočtovým presunom 
z dotačného  programu  kapitoly č. 9. – školstvo 200,00 € na zakúpenie cien pre účastníkov a víťazov 
výtvarnej súťaže „Ja, Prievidza“.   
 
V súvislosti so schvaľovaním záverečného účtu mesta za rok 2012 a I. zmenou rozpočtu mesta   na 
rok 2013 na aprílovom  MsZ  vyjadrila poslankyňa  PaedDr. E. Porubcová  nespokojnosť a vysvetlila, 
prečo sa neprezentovala ani nehlasovala za I. zmenu rozpočtu. Považuje   50 tisíc eur  na 
rekonštrukciu ZŠ na Malonecpalskej ulici za neefektívne využitie financií mesta, nakoľko by sa mala 
z kapacitných dôvodov táto škola v krátkej budúcnosti zrušiť.  
 
Predsedníčka komisie H. Dadíková konštatovala, že zo strany riaditeľstiev základných škôl nebola 
rešpektovaná požiadavka KŠaK na  prezentáciu racionalizačných opatrení na aprílovom zasadnutí 
MsZ.  
 
Ďalej opätovne poukázala na potrebu personálneho posilnenia  Odboru školstva a starostlivosti 
o občana MsÚ o zamestnanca na koncepčné riešenie problematiky školstva a zamestnanca na 
ekonomické zabezpečovanie činností v oblasti školstva. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Helena   D a d í k o v á ,  v. r. 
                                                                                              predsedníčka komisie školstva a kultúry 
 
Zapísala: O. Ďurčenková 

 


