
                                

                               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 

                                     13. februára 2017  v čase od 9.00 do 10.30 hodiny 

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

 

Prítomní:        Mgr. P. Krško, PaedDr. E. Porubcová,  Mgr.  Z. Vrecková,   Mgr. art. A. Bakyta, 

                         G. Čauder, Mgr.  D. Horná,  Mgr. O. Ďurčenková - zapisovateľka 

 

Neprítomní:   H. Dadíková, Ing. P. Paulík, Mgr. Ľ. Vida, Mgr. Ľ. Húsková, Mgr. Miklasová -                                               

                          ospravedlnení 

 

P r o g r a m : 

1.  Otvorenie,   schválenie programu  

2.  Prerokovanie materiál MsZ 

3.  Informácia o došlých žiadostiach na poskytnutie dotácie 

4.  Celomestské podujatia  

5.  Rôzne   

6.  Uznesenia, záver 

 

K bodu 1) 

Vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky komisie rokovanie viedla jej podpredsedníčka  Mgr. Z. 

Vrecková. Otvorila rokovanie návrhom programu, ktorý  členovia po hlasovaní všetci prítomní „za“ 

schválili. 

 

K bodu 2) 

Mat. č. 9/17-  – Návrh Doplnku č. 5  k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc ...  – 

materiál komentovala spracovateľka Ing,  Pánisová. Komisia prerokovala návrh  bez pripomienok. 

Mat. č. 12/17 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016  ... – návrh preložila Mgr.  Révayová a komisia 

nemá k materiálu pripomienky. 

Mat. č. 13/17 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8/2016 ... – návrh predložila Mgr.  Révayová, komisia 

návrh prerokovala bez pripomienok. 

Mat. č. 15/17 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk – návrh 

preložila JUDr.  Kačmárová, komisia prerokovala návrh bez pripomienok.  

Mat. č. 16/17 – Zmeny a doplnky č. 15 k ÚP  mesta Prievidza a Doplnok č. 11 k VZN ž. 31/95 o ÚP 

mesta Prievidza – materiál predložil Ing. Veselý, komisia ho prerokovala bez pripomienok.  

 

K bodu 3) 

Mgr. Z. Vrecková predložila prítomným došlé žiadosti o poskytnutie dotácií: 



- Občianske združenie XY žiada poskytnutie  3 273,00 eur  -  revitalizácia podchodu na 

Nedožerskej ceste –  komisia zobrala žiadosť na vedomie, v súvislosti so zámerom mesta na 

rekonštrukciu podchodu je v súčasnosti žiadosť neaktuálna. 

- Spoločnosť MFF Eko  -  2 000,00 eur – filmový festival pre školy  MFF Ekotopfilm Tour - 

komisia zobrala žiadosť na vedomie, vyjadrí sa za prítomnosti predsedníčky komisie na 

ďalšom rokovaní.  

 

K bodu 4) 

Mgr. Révayová informovala o celomestských oslavách Dňa učiteľov. Uskutočnia sa 28. marca 2017 od 

9:00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu a ocenených bude 32 učiteľov prievidzských škôl. Kultúrny 

program zabezpečí ZUŠ L. Stančeka v spolupráci s KaSS. 

Zapisovateľka komisie informovala o regionálnom podujatí Kultúra 2016, na ktorom sú každoročne 

oceňovaní kultúrni a osvetoví pracovníci z regiónu horná Nitra. Slávnostný večer oceňovania sa bude 

konať 24. februára 2017 od 17:00 h v Dome kultúry v Prievidzi. V tomto roku bude medzi ocenenými  

11 jednotlivcov, 2 občianske združenia a 1 umelecký kolektív z Prievidze. Týmto odovzdá pri tejto 

príležitosti dar a za reprezentáciu mesta poďakuje primátorka mesta JUDr. K. Macháčková. 

 

K bodu 5) 

Mgr. Krško informoval prítomných o pripravovanom jazzovom festivale Fúzie, ktoré organizátori 

obohatili v tomto roku o edukačnú zložku,  na ktorú sa vyžaduje finančná podpora z programu 9. – 

Vzdelávanie. Komisia sa vyjadrí na ďalšom rokovaní. 

 

K bodu 6) 

 

                                                                          UZNESENIA 

                                                          Zoznam uznesení zo 13. 02. 2017                                                                            

                                                                    od 3/17 do  5/17 

 

 

 3/17    -   Stanovisko k materiálom MsZ 

 4/17    -   Žiadostiam o poskytnutie dotácií v roku 2017 v oblasti   školstva a kultúry 

 5/17   -    Celomestské podujatia 

 

Uznesenie č. 3/17 

Komisia školstva a kultúry 

 

I.   berie na vedomie 

     materiály MsZ uvedené  v bode 2) tejto zápisnice 

 

II. odporúča  MsZ 

    materiály uvedené v bode 2) tejto zápisnice  schváliť bez pripomienok 

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 4/17 

Komisia školstva a kultúry  

 

berie na vedomie  žiadosti o poskytnutie dotácií uvedené v bode 3) tejto zápisnice 



 

Uznesenie č. 5/17 

Komisia školstva a kultúry 

 

Berie na vedomie informácie o podujatiach:  oslavy Dňa učiteľov, Kultúra 2016. 

 

Po prerokovaní programu komisie poďakovala podpredsedníčka jej členom za účasť a rokovanie   

ukončila.  

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Zuzana   V r e c k o v á 

 

Zapísala: O. Ďurčenková                                                          podpredsedníčka komisie š a K 


