
 

 

                                                                          UZNESENIA 

                                             Komisie školstva a kultúry zo 17. 05.  2016 

                                                                   od  14/16  do 18/16 

   

  14/16    -    Stanovisko k materiálov MsZ  

  15/16    -    Návrh na udelenie ocenenia mesta Ing. Františkovi Hlaváčovi 

  16/16    -    Stanovisko k projektu „Pamätníci“ 

  17/16    -    Účinkovanie hudobnej skupiny z USA 

  18/16    -    Výtvarný návrh – fasáda kina Baník  

  19/16    -    Materiály MsZ – návrh na uvádzanie názvov ulíc  

 

 

Uzn. č. 14/16 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie  tieto materiály MsZ: 

   mat.  č. 34/16 – Návrh na prechod nehnuteľného majetku zo správy ZŠ na Rastislavovej ul.  a MsÚ 

do        

   správy ZUŠ L. Stančeka, 

   mat. č. 38/16 – Informácia o projekte „Obnova parku pred ÚSPSaR“, 

   mat. č. 39/16 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2016 

   mat. č. 40/16 – Návrh Doplnku č. 4 k IS 57 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

II. odporúča MsZ schváliť  materiály   č. 34,  39, 40 bez pripomienok 

 

 

Uzn. č. 15/16 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť – návrh  Ing. Jany Krajčíkovej  na udelenie ocenenia mesta – Ceny 

   primátorky  pri príležitosti životného jubilea – 80 rokov 

II. odporúča  odovzdať Ing. F. Hlaváčovi  slávnostným spôsobom  v obradnej sieni mesta Ďakovný list  

    za zásluhy o rozvoj mesta Prievidza 

 

Uzn. č. 16/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7 z 27. apríla 2016, ktorým sa do rozpočtu mesta 

zaraďujú    

     finančné prostriedky vo výške 1800,00 eur na realizáciu audiovizuálneho projektu „Pamätníci“ 

     realizovaného spoločnosťou ABECEDY, s. r. o. 

II.  odporúča    poskytnúť spoločnosti ABECEDY, s. r. o.  formou dotácie finančné prostriedky vo výške 

     1800,00 eur na realizácie audiovizuálneho projektu „Pamätníci“ 

 

Uzn. č. 17/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.  berie na vedomie ponuku na účinkovanie hudobnej skupiny z USA pri príležitosti ukončenia  

    školského roku 2015/2016 

II. žiada riaditeľku KaSS  organizačne a technicky zabezpečiť účinkovanie hudobnej skupiny z USA pri  

    Príležitosti ukončenia školského roku 2015/2016 



 

Uzn. č. 18/16 

Komisia školstva a kultúry zobrala na vedomie návrh na výtvarnú výzdobu fasády objektu kina Baník 

bez pripomienok 

 

Uzn č. 19/16 

Komisia školstva a kultúry 

žiada spracovateľov  materiálov MsZ, v ktorých sa uvádzajú čísla parciel, lokalizovať tieto 

v materiáloch aj podľa príslušnej ulice 

 

                     

 

                                                                                                             Helena  D a d í k o v á 

                                                                                                         predsedníčka komisie školstva a kultúry 

 

Zapísala: O. Ďurčenková 


