Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného
11. 04. 2013 v čase od 10.00 h do 12.15 h

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Informácie o podujatiach - apríl, máj 2013
Kontrola plnenia uznesení komisie
Prehľad finančných nákladov na činnosť a prevádzku škôl a škol. zariadení
Rôzne

K bodu 1)
Materiál č. 17/2013 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok
2012 – materiál komentovala prizvaná riaditeľka KaSS Mgr. P. Štefániková. V rámci hospodárskeho
výsledku dosiahlo zariadenie zisk. Riaditeľka konštatovala mierny pokles prevádzkových hodín i počtu
organizovaných podujatí, ale zvýšil sa počet návštevníkov. Predsedníčka komisie vyjadrila
nespokojnosť s činnosťou dychovej hudby, ktorá pri počte 40 skúšok eviduje v roku 2012 len jedno
verejné vystúpenie.
Uznesenie: komisia berie materiál na vedomie a po hlasovaní prítomných členov odporúča MsZ
správu schváliť a uložiť riaditeľke vyrovnať stratu z hospodárenia hl. činnosti vo výške 3 480,00 € zo
zisku z podnikateľskej činnosti.
Materiál č. 20/2013 – Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a hodnotiaca správa o plnení
rozpočtu mesta za rok 2012 – materiály komentoval prizvaný vedúci ekonomického odboru MsÚ Ing.
M. Bielický. Výsledkom hospodárenia mesta v roku 2012 bol prebytok vo výške 904 567,00 €. Správa
audítora konštatovala hospodárenie mesta v súlade s platnou legislatívou. Predsedníčka komisie
poukázala na nedostatočné finančné krytie finančných prostriedkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
účinkujúcim na občianskych obradoch – pokles o 50 %. Bude požadovať v II. úprave rozpočtu
dofinancovanie tejto položky.
Uznesenie: komisia berie materiál na vedomie, konštatuje pozitívnu stratégiu mesta pri financovaní
svojich potrieb a po hlasovaní všetci prítomní „za“, odporúča MsZ
schváliť záverečný účet mesta
Prievidza za rok 2012 bez výhrad.
Materiál č. 21/2013 – Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 –
príjmová i výdavková časť rozpočtu mesta sa zvyšuje o sumu 940 333,00 €, čím sa dosiahne
vyrovnanosť rozpočtu vo výške 25 085 273,00 €.
Uznesenie: komisia berie materiál na vedomie, podporuje návrh presunu finančných prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov na rekonštrukcie objektov predškolských zariadení a po hlasovaní všetci
prítomní „za“ odporúča MsZ návrh l. zmeny rozpočtu schváliť.
Materiál č. 22/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza –
o obsahu návrhu VZN informoval zástupca náčelníka MsP Mgr. I. Jahodník. Návrh bol spracovaný
z dôvodu zmien v zákone o obecnom zriadení a o obecnej polícii. Komisia prerokovala návrh bez
pripomienok.
Uznesenie: komisia berie materiál na vedomie a po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ VZN
č. 137/2013 schváliť.
Materiál č. 23/2013 – Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 135/2012 mesta Prievidza o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na
území mesta Prievidza – materiál komentovala Mgr. V. Miklasová. Návrh je výsledkom
racionalizačných opatrení po dvojmesačnom prehodnocovaní prideleného rozpočtu.

Uznesenie: komisia berie materiál na vedomie a po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ
doplnok schváliť bez pripomienok.
Materiál č. 24/2013 – Návrh I. základnej školy na Ul. Sama Chalupku 313/14, Prievidza na
vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta po zrušenej III. základnej škole na Ul. Sama
Chalupku 312/12, Prievidza – o obsahu materiálu informoval prizvaný riaditeľ I základnej školy Mgr.
J. Pasovský.
Uznesenie: komisia po prerokovaní materiálu odporúča vyradenie neupotrebiteľného majetku, ktorý je
v správe I.ZŠ a súčasne vyradený majetok ponúknuť sociálnym a charitatívnym organizáciám a
denným centrám.
Materiál č. 26/2013 – Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Prievidza - doplnok bol spracovaný na základe pripomienok komisií a sleduje jednoznačnosť
niektorých formulácií a zjednodušenie údajov uvádzaných na tlačivách, ktoré vypĺňa príslušná
komisia.
Uznesenie: Komisia materiál prerokovala a návrh doplnku berie na vedomie. Do návrhu doplnku
súčasne odporúča:
- do Prílohy č. 2 – Čestné prehlásenie žiadateľa – Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči
mestu – doplniť text o: „meno a priezvisko pracovníka MsÚ a pečiatka MsÚ“,
- v Prílohe č. 4 – Vyhlásenie člena komisie ... – v osobných údajoch o poslancovi zmeniť text:
„Narodený dňa:“ na „Dátum narodenia“,
- v bode 8. Prílohy č. 4 doplniť medzi slová „ ... dotácie ďalšom“ predložku „o“,
- v súvislosti so spracovávaním doplnkov, resp. dodatkov, žiada zaviesť používanie jednotného
názvoslovia, teda len jedno z týchto slov.
Po zohľadnený uvedených pripomienok odporúča komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“ MsZ
návrh doplnku schváliť.
K bodu 2)
Komisia sa oboznámila so žiadosťami o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza:
- OZ Literárny klub Poet Prievidza - podpora kultúrnej aktivity,
- OZ Múdre sovičky Prievidza - podpora mimoškolského vzdelávania,
- OZ Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI Prievidza - podpora kultúrne aktivity,
- OZ K – 2000 Prievidza – podpora kultúrnej aktivity,
- OZ Art point Prievidza – podpora kultúrnych aktivít (2 žiadosti).

V tejto časti rokovania o 12.15 hodine predsedníčka komisie vzhľadom na ďalšie pracovné povinnosti
členov komisie rokovanie ukončila. Komisia bude v prerokovávaní ďalšieho programu pokračovať
v stredu 17. apríla 2013 od 10.00 hodiny v obradnej sieni.

Helena D a d í k o v á , v. r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry

Zapísala: O. Ďurčenková

