UZNESENIA
Zoznam uznesení z 13. 03. 2017
od 3/17 do 4/17

3/17 - Stanovisko k materiálom MsZ
4/17 - Rozpočtové požiadavky do I. zmeny programového rozpočtu
5/17 - Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácií v roku 2017 v oblasti
školstva a kultúry

Uznesenie č. 3/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie
mat. č. 19/2017 – Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 UPN mesta Prievidza,
mat. č. 20/2017 – Obsah zmien a doplnkov č. 4 ÚP – CMZ mesta Prievidza,
mat. č. 21/2017 – Návrh VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk,
mat. č. 22/2017 – Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 39/1997 o povinnostiach
fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany.
II. odporúča MsZ:
a) materiál č. 19/2017 schváliť bez pripomienok
b) materiál č. 20/2017 - pripomienky:
- komisia nesúhlasí s výstavbou polyfunkčného objektu na Bojnickej ceste pri
železničnom prejazde (I. Reis)
- v prípade výstavby polyfunkčného objektu spoločnosťou Realitus realizovať
stavbu len do výšky troch poschodí
c) materiál č. 21/2017 - pripomienka:
zvýšiť cenu za prenájom urnového miesta na 20 rokov na 300,00 eur a prenájom na
40 rokov na 500,00 eur
d) materiál č. 22/2017 - schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 4/17
Komisia školstva a kultúry
Odporúča MsZ zahrnúť do I. úpravy rozpočtu mesta:

1. Program 11 – Kultúra – podprogram 4 - 0820 – 640 - 4 – navýšenie prostriedkov
určených na dotácie o sumu 15 000,00 eur (celkom po úprave - 25000,00)
2. Program 9 – Vzdelávanie – podprogram 4, prvok 3 – 0950 – 630 – Tovary a služby ZUŠ
- navýšenie fin. prostriedkov o 1000,00 eur - krytie nákladov spojených s konaním
výtvarnej súťaže Prievidza kreslí a maľuje vyhlásenej primátorkou mesta
(celkom po úprave - 113500,00 eur).
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 5/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie týchto subjektov:
1. Art point:
- Hornonitriansky mesiac fotografie - 800,00 eur,
- edícia časopisu o umení Arbalet – 600,00,
- prezentácia tvorby prievidzských výtvarníkov - 600,00 eur.
2. Miestny odbor Matice slovenskej – VII. ročník fotosúťaže Horná Nitra mojimi očami 750,00 eur.
3. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – vedomostná súťaž
Medzníky II. svetovej vojny – 200,00 eur.
4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – OC Prievidza, spoločenstvo
ŽSZ Úsmev – účinkovanie na medzinárodnom speváckom festivale v Llangollene –
dotácia na dopravu - 3000,00 eur.
5. OZ K – 2000:
– cyklus tvorivých dielní pre seniorov Dotyky s remeslom – 600,00 eur,
- jazzový festival Fúzie – edukačné aktivity – 550,00 eur
6. OZ Ars pro femina - verejná prezentácia výtvarnej tvorby žien – 500,00 eur.
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
1. Art point - prezentácia tvorby prievidzských výtvarníkov - 600,00 eur.
2. Miestny odbor Matice slovenskej – VII. ročník fotosúťaže Horná Nitra mojimi očami 250,00 eur.
3. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – vedomostná súťaž
Medzníky II. svetovej vojny – 100,00 eur.
4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – OC Prievidza, spoločenstvo
ŽSZ Úsmev – účinkovanie na medzinárodnom speváckom festivale v Llangollene –
- 2000,00 eur.
III. neodporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
1. MFF Eko - Ekotopfilm – Envirofilm (spolupráca s KaSS).
2. Kultúra XY - revitalizácia podchodu na Nedožerskej ceste (investičný zámer
mesta).
3. Art point - Hornonitriansky mesiac fotografie ( duplicitná aktivita – PRIZMA).

Hlasovanie: všetci prítomní „za“, v prípade žiadosti MO Matice slovenskej bol 1 člen „proti“
poskytnutiu dotácie

Zapísala: O. Ďurčenková

Helena Dadíková
predsedníčka komisie školstva a kultúry

