Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
konaného 8. augusta 2013 v čase od 10.00 h do 12.45 h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní a prizvaní : podľa prezenčnej listiny
Program:

l.
2.
3.
4.

Stanovisko k materiálom predkladaným na rokovanie MsZ - august 2013
Stanovisko k žiadosti ZUŠ L. Stančeka o riešenie nedostatku priestorov
Stav prípravy školského roku a kalendár podujatí škôl na rok 2013/2014
Rôzne

K bodu 1)
Materiál č. 50/13 - Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2013 - správu
predložila prizvaná riaditeľka KaSS Mgr. P. Štefániková. Konštatovala vyrovnané hospodárenie za
hodnotené obdobie, pričom výnosy sú plnené na 35,63 %, náklady 48,41 % a príspevok od mesta
55,16 %.
Materiál č. 51/13 – Návrh Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine ZŠ Ul. energetikov - doplnok
predložila Mgr. V. Miklasová. Zrušením CVČ ako súčasti školy je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu a
doplnok tiež sleduje zmeny uvádzaných hodnôt z korún na euro.
Materiál č. 52/13 – Návrh Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine ZŠ Mariánska ul. – doplnok
komentovala Mgr. V. Miklasová. Doplnok sa predkladá z toho istého dôvodu,ako v prípade ZŠ na Ul.
energetikov.
Materiál č. 53/13 - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013 - o obsahu tohto i ďalších dvoch materiálov
informoval prizvaný vedúci finančného odboru MsÚ Ing. M. Bielický. Rozpočet je k hodnotenému
obdobiu vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov v rovnakej sume 22 286 273,00 €. Príjmy sa vo
vzťahu k rozpočtu plnili na 53 %, bežné príjmy na 55,5 %, kapitálové príjmy na 84,5 % a fin. príjmové
operácie na 18,7 %. K hodnotenému obdobiu mesto usporiadalo mesto svoje finančné vzťahy
vyplývajúce zo záverečného účtu za rok 2012 so štátnym rozpočtom, svojimi rozpočtovými
organizáciami a peňažnými fondmi mesta.
Materiál č. 54/13 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu v roku 2013 – v návrhu sa zvyšujú
celkové príjmy a výdavky mesta o rovnakú sumu – 126 332,00 €. V prípade schválenia II. zmeny
rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške 25 412 605,00 € vyrovnaný.
H. Dadíková sa informovala na výdavok súvisiaci s projektovou dokumentáciou na sanáciu územia vo
Veľkej Lehôtke a Hradci (36 tis. €)
Materiál č. 55/13 – Návrh Internej smernice č. 76 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta
Prievidza výbormi volebných obvodov - materiál bol spracovaný na základe uznesenia MsR
a určuje metodiku pri financovaní operatívnych požiadaviek výborov volebných z rozpočtu mesta
v oblasti údržby a opráv, nákupu drobného hmotného majetku a akcií výborov.
Stanovisko komisie k materiálom MsZ: komisia po prerokovaní všetkých materiálov po hlasovaní
všetci prítomní „za“ odporúča materiály schváliť bez pripomienok.
K bodu 2)
Na rokovanie komisie sa dostavil riaditeľ ZUŠ L. Stančeka Mgr. art. Anton Bakyta so žiadosťou
o podporu snahy školy o získanie absentujúcich priestorov na výučbu. Po neúspešných rokovaniach
o poskytnutie jedného z pavilónov ZŠ na Rastislavovej ul. žiada škola aj vzhľadom na výhodnú
polohu o poskytnutie priestorov v objekte v majetku mesta na Ul. J. Hollého (bývalá mestská polícia).
Stanovisko: komisia školstva a kultúry odporúča vykonať obhliadku objektu a v prípade vhodnosti
priestorov na výučbu riešiť žiadosť, resp. ďalej rokovať so ZŠ na Rastislavovej ul. z úrovne mesta!
K bodu 3)
Predbežné informácie k blížiacemu sa novému školskému roku poskytla prítomná vedúca OŠaSoO
MsÚ a členka komisie Mgr. V. Miklasová. V súvislosti so zabezpečením otvorenia školského roku
a následne ďalšej prevádzky a výučby na jednotlivých školách sa 22. augusta bude konať porada

riaditeľov ZŠ a MŠ. Na porade budú riaditelia škôl súčasne vyzvaní k spracovaniu a predloženiu
kalendára podujatí a ostatných aktivít v oblasti záujmovej umeleckej a športovej činnosti.
Po predložení podkladov z jednotlivých škôl bude k tvorbe kalendára podujatí ZŠ a MŠ v septembri
zvolané osobitné rokovanie.

K bodu 4)
1. Predsedníčka komisie H. Dadíková informovala komisiu o zámere organizovania Novoročného
Koncertu. Odporučila, aby to bolo jedno z reprezentatívnych podujatí mesta s termínom konania
1. januára 2014 v KaSS, zásadne na pozvánky, s vyžadovaním spoločenského oblečenia, po
koncerte čaša vína. Úvodné slovo len primátorka mesta, programy na stolíkoch, sedenie ako na
plese, pozvaní – všetci poslanci, vedúci odborov, riaditelia a konatelia organizácií a spoločností v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, predsedovia DC, riaditelia podnikov a organizácií
spolupracujúcich s mestom, sponzori mesta ...
Komisia vyzvala riaditeľa ZUŠ, aby zvolal v sept. dramaturgickú radu a aby za účasti riad. KaSS,
preds. KŠaK a riad. sekret. primátorky navrhol dramaturgiu koncertu podľa predbežnej dohody.
Komisia odporúča zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2014 na zabezpečenie koncertu finančné
prostriedky vo výške 1.000,00 €.
2. Aj v súvislosti s organizovaním koncertných podujatí KaSS poukázala predsedníčka komisie na
absenciu koncertného krídla pre potreby mestských podujatí a celoslovenských súťaží a
prehliadok. Veľmi trpí týmto stavom kultúra v Prievidzi už viac rokov, nie je možné realizovať
atraktívne koncerty a programy. Celoslovenské podujatia strácajú na úrovni a na svojej
kvalite.
V tejto súvislosti bola daná úloha riad. KaSS – zverejniť zámer kúpy (resp. ochota prijať darované)
krídlo pre potreby KaSS – od súkromnej osoby v v Pd alebo blízkom okolí.
Komisia odporúča: zaradiť finančné prostriedky na zakúpenie koncertného krídla do III. úpravy
rozpočtu mesta na rok 2013.
3. Prítomná riaditeľka KaSS podala informácie o podujatiach organizovaných v najbližšom období:
August – Bažant kinematograf, stretnutie Klubu rodákov hornej Nitry, rekonštrukcia historického
jarmoku Na prievidzskom rínku, Hody pri dychovke, II. Beton streetball Prievidza, výstavy Otváranie
očí, Prievidza v dreve, Pietny akt kladenia vencov k výročiu SNP a ďalšie.
September – Banícky jarmok – 6. – 8. 8. 2013. Otvárať sa bude sprievodom a v tejto súvislosti
požiadala riaditeľka KaSS o pomoc pri zabezpečení účastníkov sprievodu (kolektívy, športovci, ...).
Komisia odporučila osloviť niektoré subjekty (XOANA, TS Fantastic, Mažoretky, športové kluby,
ktoré dostali dotácie z mesta ( zoznam poskytne R. Petrášová ).

Helena D a d í k o v á , v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala: O. Ďurčenková

