
 

   Komisia školstva a kultúry   pri Mestskom zastupiteľstve v  Prievidzi 

                                                  Z á p i s n i c a 

      zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 

                               16. októbra 2017 v čase od 8.30 h do 11:00 h 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:        H. Dadíková, Mgr. P Krško,  , PhDr. E. Porubcová,  Mgr. Z.     

                         Vrecková, Mgr. V. Miklasová, Mgr. D. Horná,  Mgr. art. Bakyta,  

                         G. Čauder,   Mgr. O.  Ďurčenková - zapisovateľka 

Neprítomný:  Ing. P. Paulík, Mgr. Ľ. Húsková 

 

P r o g r a m :  

    1.   Otvorenie, schválenie programu  

    2.    Prerokovanie materiálov na rokovanie MsZ   

    3.    Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie 

    4.    Príprava a návrh kultúrnych aktivít v roku výročia mesta (635. výr.  

           udelenia  mestských privilégií )  

    5.    Návrhy na udelenie ocenení KULTÚRA 2017 a ocenení PRIEVIDZSKÝ   

           ANJEL v roku 2018 za úsek kultúry a školstva 

    6.    Výročia škôl , školských zaradení  a kolektívov ZUČ v roku 2018 

    7.    Podujatia mesta v predvianočnom čase (november - december 2017)  

    8.     Rôzne 

    9.    Uznesenia, záver 

 

 

K bodu  1) 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie H. Dadíková. Oboznámila prítomných 

s programom rokovania, ktorý členovia komisie po hlasovaní všetci prítomní „za“ schválili. 

 

K bodu 2) 

Komisia za účasti spracovateľa prerokovala materiály, ktoré budú v programe rokovania MsZ 

02.10.2017: 

mat. č. 67/2017 – Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, 

mat. č. 71/2017 – Zmeny a doplnky č. 3 ÚP centrálnej mestskej zóny a Doplnok č. 3 k VZN č. 

37/1996 o ÚP centrálnej mestskej zóny. 

Komisia prerokovala materiály bez pripomienok.  Mgr. Vida dal do pozornosti potrebu riešiť 

na území mesta Prievidza parkovanie firemných vozidiel, ktoré zaberajú parkovacie plochy 

pred obytnými domami. 

 



 

 

 

K bodu 3) 

Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácií  na podporu kultúrnych a vzdelávacích 

aktivít týchto subjektov: 

1.  Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Prievidza reštaurátorský výskum oltára  - žiadaná suma  -  

     3000,00 eur  - odporučená suma – 3000,00 eur, 

2. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi – spracovanie webovej  stránky  

     a audiovizuálne  spomienky pedagógov školy k oslavám  100. výročia gymnázia -  žiadaná  

     suma – 1000,00 eur –  odporučená suma – 1000,00 eur. 

 

K bodu 4) a  5) 

Predsedníčka komisie dala do pozornosti 635. výročie udelenia mestských práv mestu, 

ktorého oslavy sa budú konať v roku 2018. Požiadali prítomných o predloženie návrhov na 

podujatia k tomuto výročiu. Súčasťou osláv bude podujatie Prievidzský anjel, na ktorom sa 

budú oceňovať osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Podujatie sa bude konať 26. apríla 

2018 v Dome kultúry na sídlisku Píly. Aj v tejto súvislosti požiadala členov komisie 

o predloženie návrhov  na  udelenie ocenenia Prievidzský anjel  jednotlivcom, skupinám 

a inštitúciám. 

 

K bodu 6) 

Mgr. Miklasová informovala o výročiach škôl v roku 2018 – 60. výročie vzniku ZŠ na ul. Sama 

Chalupku ( oslavy - 7. 3. 2018), 35. výročie MŠ na Ul. Mišúta (oslavy – 23. 3. 2018). Prehľad 

o výročiach kolektívov ZUČ spracovaný nie je, preto predsedníčka komisie odporučila 

spracovať prehľad prostredníctvom Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi (Mgr. 

Húsková). 

 

K bodu 7) 

V ďalšej časti rokovania  bola komisia Mgr. Horná informovala  o podujatiach do konca roku 

2017. Predsedníčka komisie požiadala Mgr. Miklasovú o prezentáciu  kolektívov ZUČ pri 

školách v programoch organizovaných pre verejnosť  počas  vianočných sviatkov.  

 

K bodu 8) 

Predsedníčka komisie informoval prítomných o ponuke p. Karola Mikuláša  na predaj makety 

železničnej stanice v Prievidzi  (budovy, koľajnice, vlaky).  

PaedDr. E. Porubcová požiadala prostredníctvom kancelárie primátorky vyzvať riaditeľstvo 

Železničnej stanice v Prievidzi o propagáciu objektu umiestnením tabule s informáciou, že 

depo je národnou kultúrnou pamiatkou a tiež úpravu bezprostredného okolia depa.    

Komisia prerokovala návrh odboru školstva MsÚ na krátkodobý nájom priestorov v našich 

materských školách na vyučovanie AJ pre predškolákov v období od 1.11.2017 – 30.6.2018. 

 

 

 



 

 

 

K bodu 9) 

 

                                                                 UZNESENIA 

                                                 Zoznam uznesení zo 16. 10. 2017                                                                        

                                                             od 25/17 do 27/17 

 

 

 25/17    -   Stanovisko k materiálom MsZ 

 26/17    -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácií 

 27/17     -   Depo ŽSR  

 28/17     -   Návrh na krátkodobý nájom nebytových priestorov MŠ 

 

 

Uznesenie č. 25/17 

Komisia školstva a kultúry 

I.     berie na vedomie 

       mat. č. 67/2017 – Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní      

        motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

        mat. č. 71/2017 – Zmeny a doplnky č. 3 ÚP centrálnej mestskej zóny a Doplnok č. 3     

        k VZN č. 37/1996 o ÚP centrálnej mestskej zóny 

 

II.   odporúča MsZ  schváliť bez pripomienok 

       mat. č. 67/2017 – Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní      

        motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

        mat. č. 71/2017 – Zmeny a doplnky č. 3 ÚP centrálnej mestskej zóny a Doplnok č. 3     

        k VZN č. 37/1996 o ÚP centrálnej mestskej zóny 

Hlasovanie. všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 26/17 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie žiadosti týchto žiadateľov o poskytnutie dotácie: 

     1.  Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Prievidza reštaurátorský výskum oltára  - žiadaná  

          suma  -  3000,00 eur   

      2. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi – spracovanie webovej   

          stránky  a audiovizuálne  spomienky pedagógov školy k oslavám  100. výročia gymnázia  

          -  žiadaná  suma – 1000,00 eur 

 

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť  dotácie takto: 

     1.  Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Prievidza reštaurátorský výskum oltára – 3000,00 eur 

      2. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi – spracovanie webovej   

          stránky  a audiovizuálne  spomienky pedagógov školy k oslavám  100. výročia gymnázia  



- 1000,00 eur 

    Hlasovane: všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č.  27/17 

Komisia školstva a kultúry 

žiada kanceláriu primátorky vyzvať riaditeľstvo Železničnej stanice v Prievidzi o propagáciu 

objektu depa umiestnením tabule s informáciou, že depo je národnou kultúrnou pamiatkou 

a tiež úpravu bezprostredného okolia depa 

 

Uznesenie  č. 28/17 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie 

   návrh odboru školstva MsÚ na krátkodobý nájom priestorov v našich materských školách  

   na vyučovanie AJ pre predškolákov v období od 1.11.2017 – 30.6.2018 

 

II. odporúča MsZ 

    schváliť nájom priestorov v  materských školách podľa návrhu predloženého  odborom  

    školstva MsÚ na vyučovanie AJ pre predškolákov v období od 1.11.2017 – 30.06.2018 

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Helena Dadíková 

Zapísala: O. Ďurčenková                                             predsedníčka komisie školstva a kultúry 

 

 

 


