Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného
10. januára 2013 v čase od 9.30 h do 11.00 h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Plnenie uznesení komisie školstva a kultúry z roku 2012
Čerpanie dotácií v oblasti školstva a kultúry za rok 2012
Materiály MsZ – január 2013
Aktuálne úlohy v oblasti školstva
Rok výročí mesta - podujatia a finančné zabezpečenie
Žiadosť K-2000 o poskytnutie dotácie

K bodu 1)
Predsedníčka komisie po predchádzajúcej kontrole zápisníc z komisie školstva a kultúry prítomných
informovala o plnení uznesení komisie z roku 2012. V sledovaní zostáva:
- zabezpečiť obnovu – výmenu poškodených epitafných dosiek na vojnových hroboch,
- zvýšenie ošatného pre účinkujúcich na obradoch na rok 2013 podľa pôvodného návrhu (7.000,00 €),
- koncepčné riešenie predškolskej výchovy v meste.
K bodu 2)
O čerpaní rozpočtu v oblasti poskytovania dotácií na kultúru a vzdelávanie informovala zapisovateľka
komisie O. Ďurčenková. Prehľad tvorí prílohu zápisnice. Súčasne informovala o rozpočte na
príslušných kapitolách na rok 2013: dotácie v oblasti kultúry – 1000,00 €, vzdelávanie – 2000,00 €.
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
K bodu 3)
Komisia prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 29. 1. 2013:
Materiál č. 1/2013 – Doplnok č. 3 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza – doplnok sleduje vytvorenie možností na organizovanie
kult.-spoločenských podujatí v rekreačných zónach bez obmedzenia času. Komisia materiál
prerokovala bez pripomienok a odporúča MsZ po hlasovaní všetci prítomní „za“ doplnok č. 3 k VZN č.
117/2011 schváliť.
Materiál č. 2/2013 – VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza – nariadenie bolo
spracované z dôvodu protestu prokurátora proti pôvodnému VZN č. 66/2002, ktorého niektoré
ustanovenia boli nezákonné. Komisia po prerokovaní odporúča MsZ po hlasovaní všetci prítomní „za“
VZN č. 136/2013 schváliť bez pripomienok.
Materiál č. 3/2013 – Doplnok č. 4 k internej smernici č. 63 IS – 63 Postup verejného obstarávania pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – materiál spracovaný na podnet odboru školstva a starostlivosti
o občana a umožňuje poskytovanie účelových preddavkov zo štátneho rozpočtu pre 11 MŠ v záujme
podpory ich individuálneho profilovania. Komisia materiál prerokovala a MsZ odporúča po hlasovaní
všetci prítomní „za“ schváliť doplnok č. 4 k IS 63 bez pripomienok.
Materiál č. 4/2013 – Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so
sídlom na Mariánskej ulici č. 19 v Prievidzi zo siete škôl a školských zariadení – návrh sa predkladá
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku troch CVČ, pričom
záujmové aktivity detí je možné zabezpečovať prostredníctvom krúžkovej činnosti financovanej
vzdelávacími poukazmi. Komisia po prerokovaní návrhu odporúča MsZ materiál schváliť bez
pripomienok po hlasovaní všetci prítomní „za“.
Materiál č. 5/2013 – Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so
sídlom na Ul. energetikov 39 v Prievidzi zo siete škôl a školských zariadení. Materiál sleduje
efektívnosť finančných prostriedkov vynaložených na podporu mimoškolských aktivít detí, na ktoré je
možné využívať vzdelávacie poukazy. Komisia po prerokovaní materiálu hlasovaním všetci prítomní
„za“ odporúča MsZ materiál schváliť bez pripomienok.

K bodu 4)
Mgr. V. Miklasová informovala o situácii v súvislosti s podaným návrhom na vyradenie ZŠ na
Mariánskej ulici zo siete škôl a školských zariadení. Aj napriek mestom podanému protestu na
doterajšie stanovisko ministerstva školstva
nemá do súčasnosti mesto oznámený výsledok
rozkladovej komisie.
V ďalšej časti rokovania boli prítomní informovaní o príprave podkladov na výberové konania na
riaditeľov ZUŠ Ladislava Stančeka a MŠ Sv. Cyrila, termíne porady riaditeľov ZŠ a MŠ (24. 1. 2012),
zápisoch detí do MŠ – posledný týždeň mesiaca február. V prvých ročníkoch ZŠ nebude v školskom
roku 2013-2014 naplnených 40 miest.
Komisia zobrala informácie na vedomie.
K bodu 5)
Komisia v súvislosti so zabezpečovaním podujatí k Roku výročí mesta prizvala na zasadnutie Ing.
Ondrejkovú – vedúcu referátu obchodu a cest. ruchu MsÚ, Mgr. Vlčka – vedúceho sekretariátu PM
a Mgr Štefánikovú – riaditeľku KaSS.
P. Ondrejková informovala o spracovanom kalendári podujatí k výročiam mesta a potrebe
prehodnotenia a zostavenia reálneho rozpočtu na pokrytie všetkých plánovaných výdavkov. MsZ
schválilo vo svojom rozpočte na rok 2013 na Rok výročí mesta 10 000,00 € a príslušnú kapitolu bude
spravovať SMP – Mgr. Vlčko.
Mgr. Štefániková informovala o príprave slávnostného večera spojeného s oceňovaním Tváre mesta,
ktorý sa bude konať 31. januára 2013. Súčasťou programu večera bude dovezený i regionálny
program a vernisáž výstavy.
K Roku výročí mesta Prievidza sa v stredu 16. 1. 2013 bude konať zasadnutie pracovnej komisie.
Komisia berie informácie o zabezpečovaní úloh k Roku výročí mesta na vedomie.
K bodu 6)
Komisia prerokovala žiadosť občianskeho združenia K-2000 – Združenia na podporu kultúry hornej
Nitry o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 na krytie časti nákladov spojených
s materiálnym zabezpečením slávnostného večera oceňovania kultúrnych a osvetových pracovníkov
Kultúra 2012 (15. 2. 2013 – Dom kultúry v Prievidzi).
Komisia odporúča poskytnúť OZ K-2000 na uvedený účel 200.00 €.

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

Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného
7. februára 2013 v čase od 10.00 h do 11.15 h

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Stanovisko k materiálom MsZ
2. Vyhodnotenie spoločenského večera „Tváre mesta“
3. Pripomienky k prílohe č. 3 VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Prievidza
4. Stanovenie cieľov komisie pri poskytovaní dotácií
5. Aktuálne úlohy v oblasti školstva

K bodu 1.)
Prerokovávané materiály komentovala prizvaná referentka právnej kancelárie Mgr. V. Ľahká.
Materiál č. 12/2013 – Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov - dôvodom na spracovanie doplnku je zosúladenie VZN so zákonom č. 182/1993 Z. z.
Uznesenie: komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ materiál schváliť bez
pripomienok.
Materiál č. 13/2013 – Návrh Doplnku č. 1 k predaj bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám IS – 69
Pravidlá na– aj tento materiál sleduje zosúladenie smernice mesta so zákonom č. 182/1993 z. z.
Uznesenie: komisia bez pripomienok po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ doplnok
schváliť.
K bodu 2.)
Prizvaná riaditeľka KaSS Mgr. P. Štefániková zhodnotila jednotlivé časti programu. Prítomní, ktorí sa
spoločenského podujatia zúčastnili, vyjadrili svoje pripomienky k organizácii, obsahu a priebehu
podujatia. Konštatované nedostatky nemali závažný charakter a podujatie bolo hodnotené kladne.
Organizátori prijmú pri organizovaní obdobných podujatí v budúcnosti opatrenia na odstránenie
nedostatkov.
K bodu 3.)
Po konkrétnej situácii pri posudzovaním žiadosti o poskytnutie dotácie (K-2000) a vyplnení prílohy č.
3 k VZN č. 131/2012 vyjadruje komisia k obsahu tabuľky A) a B) prílohy č. 3 tieto pripomienky:
l. Tabuľka A) - v bode 1. je nesprávna citácia paragrafu VZN č. 131/2012 - nesprávne: § 2,
ods. 1 správne: § 2, ods. 2.
2. Tabuľka B) – bod 5. – komisia odporúča tento bod z tabuľky vypustiť.
K bodu 4.)
V súvislosti s VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza a jeho prílohou č. 3,
tabuľka B), bod 4. sa v ďalšej časti rokovania venovali stanoveniu cieľov komisie pre vyjadrovaní
stanoviska k poskytnutiu dotácie. Cieľom komisie školstva a kultúry pri posudzovaní účelu dotácie
a odporučení na poskytnutie dotácie bude podporiť:
- reprezentáciu mesta Prievidza,
- uchovávanie a propagáciu kultúrneho dedičstva,
- skvalitňovanie materiálnej základne kultúry,
- podujatia celomestského a regionálneho významu,
- skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
- mimoškolské aktivity,
- zavádzanie IKT technológií v oblasti školstva i kultúry.

K bodu 5.)
Mgr. V. Miklasová predložila štatistický prehľad o zápise detí do 1. ročníka základných škôl na
školský rok 2013/2014. Celkom bolo do 1. ročníka zapísaných 346 detí, okrem toho 43 detí do
piaristickej základnej školy a 9 detí do súkromnej ZŠ na Ul. Ľ. Ondrejova.
Mgr. Miklasová poukázala na skutočnosť, že v ZŠ na Malonecpalskej ulici je do 1. ročníka
zapísaných len 15 detí a v škole dochádza k znižovaniu počtu žiakov aj z tohto obvodu. Škole chýbajú
finančné prostriedky na mzdové náklady a je tiež zaťažená prevádzkou materskej školy umiestnenej
v jej objekte. Štatistický prehľad o zápise detí do 1. ročníka základných škôl je prílohou zápisnice.
V súvislosti s riešením legislatívnych a ekonomických úloh poukázala Mgr. Miklasová na potrebu
personálneho posilnenia odboru školstva.
Komisia odporúča vedeniu mesta zabezpečiť posilnenie oddelenia správy a ekonomiky odboru
školstva a starostlivosti o občana MsÚ o ďalšiu pracovnú pozíciu.

Helena D a d í k o v á
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala. O. Ďurčenková

