Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
konaného 6. júna 2013 v čase od 10.00 h do 12.45 h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní a prizvaní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Materiály na rokovanie júnového MsZ
2. Informácia o príprave podujatí z kalendára Roka výročí mesta Prievidza na II. polrok 2013 a
oslavách 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda
3. Informácia o príprave podujatí Kultúrneho leta 2013 + Futbalový zápas MUFUZA - „Zápas pre
život“
4. Havária na budove ZUŠ LS Prievidza
5. Príprava podujatia k výročiu Ladislava Stančeka
6. Stav v realizácii opráv na budove MŠ Š. Závodníka
7. Aktuálne úlohy na úseku školstva, letná činnosť v MŠ, ZŠ a CVČ
8. Rôzne ( Spolupráca s Oblastným výborom MS a riešenie ich požiadavky, návrh na osadenie
pamätnej tabule na „kráľovský dom“, stav prípravy vydania monografie Prievidze, žiadosť „La Musica“
o poskytnutie priestorov na umeleckú činnosť amatérskych zdravotne postihnutých umelcov )
Na úvod rokovania privítala predsedníčka komisie prítomných členov, ospravedlnila neprítomnú
zapisovateľku z dôvodu PN, ospravedlnila Mgr. Ľ. Húskovú z pracovných dôvodov. Predsedníčka
konštatovala, že je prítomných 5 zo 7 členov, čím je komisia rokovania a uznášania schopná.
Následne predložila na schválenie návrh programu. Komisia hlasovaním „všetci za program
rokovania schválila.
K bodu 1)
Komisia prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 25. júna 2013:
Materiál č. 38/13 – Návrh VZN č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov – k návrhu
VZN podala vysvetlenie Mgr. Veronika Ľahká, z právnej kancelárie mesta. Komisia materiál
prerokovala bez pripomienok a odporúča MsZ ( po hlasovaní všetci prítomní „za“ ) VZN č. 141/2013
schváliť bez pripomienok.
Materiál č. 39/13 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta
Prievidza – k návrhu doplnku podala vysvetlenie Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚPSPaŽP MsÚ.
Komisia po prerokovaní odporúča MsZ ( po hlasovaní všetci prítomní „za“ ) Doplnok č. 1 k VZN č.
136/2013 schváliť bez pripomienok.
Materiál č. 40/13 – Návrh VZN č. 142/2013, ktorým sa zrušuje VZN č. 71/2003 o zdravom
životnom prostrední, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza - k návrhu VZN podala
vysvetlenie Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚPSPaŽP MsÚ.
Komisia materiál prerokovala
a MsZ odporúča (po hlasovaní všetci prítomní „za“) schváliť VZN č. 142/2013 bez pripomienok.
Predsedníčka komisie bude na rokovaní MsR požadovať vysvetlenia k riešeniu situácií, ktoré
vzniknú po zrušení VZN vo vzťahu k riešeniu priestupkov a iných špecifických situácií v meste,
ktoré rieši MsP.
K bodu 2)
Informáciu o príprave podujatí z kalendára Roka výročí mesta Prievidza na II. polrok 2013 a oslavách
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda Mgr. P. Štefániková a Mgr. A. Vlčko.
Komisia diskutovala o niektorých pripravovaných podujatiach, je potrebné prehodnotiť plán a zreálniť
niektoré navrhnuté aktivity. Komisia po diskusii neodporučila organizovať dve aktivity – koncert KaSS
vo farskom kostole a omšu s orchestrom ZUŠ LS v Prievidzi v kostole Piaristov. Z dôvodu, že na
oslavy budú pozývané aj štátne orgány bolo odporučené organizovať oslavy v jeden deň – pracovný
deň v predvečer sviatku.
Komisia odporučila :
a) organizovať oslavy 1150.výročia príhodu solúnskych bratov na Slovensko v predvečer štátneho
sviatku štvrtok 4. júla 2013 od 18.00 h v dvoch častiach : pietny akt pri súsoší sv. Cyrila a Metoda
na Ul. A. Hlinku a koncert vo farskom kostole v spolupráci s Oblastným výborom MŠ, Okresnou radou

MS, MO MS a ZUŠ LS v Prievidzi pod gesciou KaSS v Prievidzi. V deň štátneho sviatku, t.j. 5. júla
bude organizovať MS výstup na Kľak.
Z: Mgr. P. Štefániková, Mgr. art. A. Bakyta
b) zvolať Organizačný výbor pre prípravu osláv Roka výročí mesta Prievidza do konca mesiaca júna
a následne minimálne raz štvrťročne za účelom prehodnotenia stavu prípravy podujatí v II. polroku
2013.
Z: Mgr. A. Vlčko, Ing. L.Ondrejková
K bodu 3)
Informáciu o príprave podujatí Kultúrneho leta 2013 podala Mgr. P. Štefániková, riaditeľka KaSS.
Informácie o príprave futbalového zápasu MUFUZA - „Zápas pre život“ podala H.Dadíková, ktorú
úlohou koordinácie poverila primátorka mesta. (Mgr. A. Vlčko). Podujatia počas leta sa pripravujú,
budú propagované. Príprava „Zápasu pre život“
Komisia zobrala na vedomie informácie o zabezpečovaní úloh na vedomie.
Komisia neodporúča vstupné na „Zápas pre život“, organizovaný 31. augusta 2013 na FŠ
v Prievidzi.
K bodu 4)
O probléme havarijného stavu na budove ZUŠ LS Prievidza na Rastislavovej ul. v Prievidzi informoval
riaditeľ ZUŠ LS Mgr. art, A. Bakyta. Plášť na oblej časti priečelia najmä v hornej časti opadáva, do
budovy už z tohto dôvodu zateká. Zatekanie sa objavuje aj v sále, kde sú nesprávne klonené parapety
na oknách. Haváriu menšieho charakteru na vodovodnom potrubí v týždni riešil riaditeľ operatívne.
Komisia odporúča
a)riaditeľovi ZUŠ LS podať zriaďovateľovi bezodkladne žiadosť o riešenie havarijnej situácie;
Komisia žiada
a)MsÚ – OšaSoO, OÚPSPaŽP a vedenie mesta o zabezpečenie postupov na odstránenie havarijného
stavu na budove ZUŠ LS v Prievidzi;
b)zabezpečiť v II. úprave rozpočtu finančné zdroje na krytie nutných nákladov na sanáciu
poškodeného plášťa prednej strany budovy ZUŠ LS v Prievidzi.
K bodu 5)
Riaditeľ ZUŠ LS v Prievidzi Mgr. Art. A. Bakyta informoval členov komisie o ponuke občianskeho
združenia ALBRECHTINA so sídlom v Bratislave o ponuke koncertného podujatia k 115. výročiu
narodenia Ladislava Stančeka ( 7. 2. 1898 Prievidza – 15. 4. 1979 Prievidza ), ktoré ponúkajú na
mesiac október 2013. V programe účinkuje aj vynikajúci prievidzský klavirista, absolvent ZUŠ LS
Maroš Klátik. Program je finančne nenáročný, umelci požadujú len symbolické honoráre ako náhradu
cestovného.
Predsedníčka komisie navrhla, aby sa koncert organizoval v rámci Mesiaca úcty k starším pre Denné
centrá a bol hradený z rozpočtu mesta - príslušnej kapitoly, ktorú spravuje OŠaSoO – sociálny
program.
Komisia odporúča
vedúcej odboru ŠaSoO MsÚ Pd a riaditeľovi ZUŠ LS v Pd rokovať o možnosti organizovania
koncertu pri príležitosti 115. výročia Ladislava Stančeka v rámci osláv Mesiaca úcty k starším
( podľa predbežného plánu podujatí by sa mali konať 16.októbra 2013 podvečer v KaSS).
K bodu 6)
Vedúca OŠaSoO MsÚ v Pd Mgr. Vlasta Miklasová informovala členov komisie o stave v realizácii
opráv na budove MŠ na Ul. Š. Závodníka , kde došlo ešte v novembri 2012 k havárii, spôsobenej
narušenou statikou. Mesto zabezpečuje kroky k reálnemu zhodnoteniu stavu. Rodičia vyslovujú
nespokojnosť, ale RÚVZ so sídlom v Bojniciach nepotvrdil deklarovanú zvýšenú chorobnosť detí, na
ktorú upozorňovali rodičia pri stretnutí. Náhradné priestory v ZŠ na Ul. P. Dobšinského vyhovujú, je
potrebné len doriešiť vonkajší mobiliár na hranie a sociálne zariadenia. Zásadným problémom sa
javí rozsah poškodenia budovy a predpokladané náklady na sanáciu v rozsahu 180 – 200 tis. €.
Komisia zobrala na vedomie informáciu o riešení havarijného stavu a neodporúča rekonštrukciu
budovy MŠ na Ul. Š. Závodníka vzhľadom na finančnú situáciu mesta a možnosti mesta umiestniť
ďalších 80 detí v existujúcich MŠ.
K bodu 7)
Aktuálne úlohy na úseku školstva, letná činnosť v MŠ, ZŠ a CVČ. Mgr. V. Miklasová informovala
o úlohe škôl pripraviť návrhy na vyradenie prebytočného majetku ( na sept. MsZ). Školy t.č. organizujú

s deťmi koncoročné aktivity, budú klasifikačné porady. Letnú činnosť pripravuje CVČ – najmä denné
tábory, sú ponúkané cez web stránku, plagátikmi, letákmi...
Komisia zobrala na vedomie informáciu o príprave letnej činnosti.
K bodu 8)
Rôzne
a) Predseda Oblastného výboru Matice slovenskej v Prievidzi Rastislav UHLÁR informoval
členov komisie o stretnutí s primátorkou mesta a návrhu na podiel mesta na príprave a realizácii III.
ročníka regionálnej fotografickej súťaže – Horná Nitra mojimi očami. Súťaž sa realizuje v 3
kategóriách, žiada o participáciu na organizácii i financovaní.
Komisia odporučila predsedovi Obl.V MS podať na mesto žiadosť so špecifikáciou podujatia a riešiť
spolufinancovanie súťaže prostredníctvom rozpočtového presunu z transferov na školstvo (200,00 €)
a konkrétnu formu pomoci konzultovať s riaditeľom kancelárie primátorky mesta.
Z. Mgr. A. Vlčko
b) Ing. Lýdia Ondrejková prezentovala návrh na osadenie pamätnej tabule na budovu, kde stál
„kráľovský dom“ na terajšom Pribinovom námestí – aktivita v rámci Roka výročí mesta Prievidza, na
ktorú sú plánované aj finančné prostriedky v rozsahu 500,00 €.
Komisia odporučila realizovať pamätnú tabuľu s textom – návrh č. 1 ( viď príloha ).
c) Ing. Lýdia Ondrejková prezentovala stav vo vydaní monografie PREIVIDZA – hovorila
o zdĺhavom procese tvorby, zmene niektorých tvorcov, nájdených nových prameňov a pod. je reálny
predpoklad, že monografia v tomto roku bude vydaná a uvedená na knižný trh.
d) Manželia Gabriela a Juraj Mikulášovci informovali členov komisie o požiadavke na riešenie
priestorov pre nácviky skupiny umelcov (jednotlivci aj súbory) , ktorí sú zdravotne postihnutí a realizujú
množstvo aktivít – koncerty a vystúpenia pod názvom „La Musica“, „Symfony Priewidya“ a „Priewidya
Music Project“. Podali žiadosť na mesto o priestory, mesto žiadosť odstúpilo na SMMP, s.r.o.
Komisia odporúča poskytnúť žiadateľom na kultúrne aktivity vhodné nebytové priestory za
podmienok úhrady energií, bez nájmu s tým, že v nájomnej zmluve bude uvedené v podmienkach, že
umelci budú pre mesto účinkovať bez nároku na honorár minimálne 4 krát do roka v rozsahu
minimálne 1 hodiny .

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

Zapísala: H.Dadíková
Prílohy: Návrh na osadenie pamätnej tabule
Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov

