Zoznam uznesení z 15. januára 2018
od 1/18 do 3/18
1/18 - Žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018
2/18 - Rozpočtové presuny
3/18 - Komisia na posudzovanie návrhov na osadenie pamätných tabúľ, zverejnenie mien
osobností na tabuli významných hrobov, posúdenie návrhov na osadenie
pamätných tabúľ osobnostiam na stene kolumbária

Uzn. č. 1/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
l. OZ Art point - autorské divadelné predstavenie s názvom Experiment ľudskosti –
1555, 68 eur
2. OZ Art point – multižánrový festival s názvom Stre/e/t PD 2018 - 5900,00 eur
3. OZ Art point - podpora celoročnej činnosti – 8000,00 eur
4. OZ Art point – technické zabezpečenie priestorov Art point – svetelné a zvukové
vybavenie kinosály a galérie - 3189,34 eur
5. Regionálne kultúrne centrum – hudobný festival Tužina Groove – 1000,00 eur,
6. Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS - 4000,00 eur,
7. Regionálne kultúrne centrum – koncerty k 635. výročiu mesta Prievidza – 5000,00
eur
8. Regionálne kultúrne centrum – metodická pomoc v oblasti ZPOZ – 300,00 eur
9. Regionálne kultúrne centrum - oceňovanie kult. pracovníkov Kultúra 2017 – 300,00
eur
10. OZ FanNecpaly - podpora celoročnej činnosti v oblasti kultúry – 1400,00 eur
11. OZ Ars Pro Femina - tvorivé dielne pre seniorov Seniorart – 3500,00 eur
12. ZUŠ L. Stančeka – hudobno-poznávací zájazd – 3200,00 eur
13. ZUŠ L. Stančeka – husľovo-klavírny seminár – 700,00 eur
14. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania
obrazu Korunovanie Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia panny Márie – 250,00
eur
15. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania
sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole – 250,00 eur
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
l. OZ Art point - autorské divadelné predstavenie s názvom Experiment ľudskosti –
800,00 eur
2. OZ Art point – multižánrový festival s názvom Stre/e/t PD 2018 - 3000,00 eur
3. OZ Art point - podpora celoročnej činnosti – 3000,00 eur
4. OZ Art point – technické zabezpečenie priestorov Art point – svetelné a zvukové
vybavenie kinosály a galérie - 1600,00 eur
5. Regionálne kultúrne centrum – hudobný festival Tužina Groove – 1000,00 eur,
6. Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS - 4000,00 eur,
7. Regionálne kultúrne centrum – koncerty k 635. výročiu mesta Prievidza – 2000,00
eur

8. Regionálne kultúrne centrum – metodická pomoc v oblasti ZPOZ – 300,00 eur
9. Regionálne kultúrne centrum - oceňovanie kult. pracovníkov Kultúra 2017 – 300,00
eur
10. OZ FanNecpaly - podpora celoročnej činnosti v oblasti kultúry – 1400,00 eur
11. OZ Ars Pro Femina - tvorivé dielne pre seniorov Seniorart – 1000,00 eur
12. ZUŠ L. Stančeka – hudobno-poznávací zájazd – komisia sa vyjadrí na ďalšom
z rokovaní
13. ZUŠ L. Stančeka – husľovo-klavírny seminár – komisia sa vyjadrí na ďalšom
z rokovaní
14. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania
obrazu Korunovanie Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia panny Márie – 250,00
eur
15. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania
sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole – 250,00 eur
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 2/18
Komisia školstva a kultúry odporúča rozpočtový presun:
1. 2000,00 eur na zabezpečenie čižiem a krpcov pre členov FS Malý Vtáčnik z programu 11
– 4 – 08.2.0 – 640 – 2 – žiadosti schválené na základe návrhu komisie školstva a kultúry
na program 9 – 4. 4 – 09.5.0 – 630 – Centrum voľného času
2. 200,00 eur k 35. výročiu MŠ na Ul. A. Mišúta z programu 9 – 8 – 09.5.0 – 640 – 2 na
program 9 - 1. 3 – 0950 – 630 – Materská škola Ul. A. Mišúta
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 3/18
Komisia školstva a kultúry odporúča vedúcemu kancelárie primátorky mesta,
aby pri posudzovaní a prerokovaní návrhov na osadenie pamätných tabúľ, zverejnenie mien
osobností na tabuli významných hrobov, posúdenie návrhov na osadenie pamätných tabúľ
osobnostiam na stene kolumbária využil pôsobnosť osobitnej komisie, ktorú menuje primátorka
mesta na posudzovanie návrhov na udelenie Prievidzského anjela, prípadne prizval podľa potreby
ďalších posudzujúcich ( napr. riad. HNM, riad., HNK, riad. RKC, riad. KaSS, preds. KŠaK a pod.).
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Zoznam uznesení z 12. februára 2018
od 4/18 do 7/18
4/18
5/18
6/18
7/18

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Riešenie parkovania na Ul. olympionikov
Rozpočtový presun – 60. výročie vzniku ZŠ na Ul. Sama Chalupku

Uzn. č. 4/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
materiál č. 3/18 – Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
materiál č. 6/18 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
materiál č. 7/18 – Prístavba Domu kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi – štúdia
II. odporúča MsZ schváliť materiály s týmito pripomienkami:
materiál č. 3/18 - Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
komisia odporúča zadefinovať konkrétne oblasti a aktivity, na ktoré by
sa mal cestovný ruch zamerať
materiál č. 6/18 - Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní
s komunál. a drobnými stavebnými odpadmi - bez pripomienok
materiál č. 7/18 - Prístavba Domu kultúrny na Ul. F. Madvu – štúdia
doriešiť nástup na javisko s možným využitím bábkovej sály
zohľadniť v štúdii manipuláciu s objemnými hudobnými nástrojmi a
kulisami
akustické a svetelné zabezpečenie riešiť v súlade s potrebami
Hlasovanie. všetci prítomní „za“

Uzn. č. 5/12
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
1. OZ Berkat Slovensko – filmový festival jeden svet v Prievidzi – žiadaná suma –
700,00 eur
2. Matilda Preinerová – Tanečný klub Viery Nedeljakovej – žiadaná suma - 2 035,20 eur
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
1. OZ Berkat Slovensko – filmový festival jeden svet v Prievidzi – 700,00 eur na
ubytovanie hostí, cestovné náklady, strava, občerstvenie, poplatky za vysielacie
práva na premietané filmy
2. Matilda Preinerová – Tanečný klub Viery Nedeljakovej – komisia sa vzhľadom na
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 6/18
Komisia školstva a kultúry

žiada komisiu dopravy, výstavby, ÚP a ŽP o riešenie parkovania na Ul. olympionikov počas konania
športových a kultúrnych podujatí v športovej hale
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 7/18
Komisia školstva a kultúry
odporúča rozpočtovým presunom v rámci programu 9
poskytnúť ZŠ na Ul. Sama Chalupku 300,00 eur na 60. výročie vzniku ZŠ
Hlasovanie. všetci prítomní „za“

,

Zoznam uznesení z 12. marca 2018
od 8/18 do 11/18

8/18
9/18
10/18
11/18

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta
Návrh na rozpočtové presuny
Poskytnutie dotácie – P. Kováčik – Kamennými cestami I.

Uzn. č. 8/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie
materiál č. 12/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení mesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
materiál č. 13/18 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské
obvody pre ZŠ v meste Prievidza,
materiál č. 14/18 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Prievidza
II. odporúča MsZ schváliť materiály bez pripomienok
materiál č. 12/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení mesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
materiál č. 13/18 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské
obvody pre ZŠ v meste Prievidza,
materiál č. 14/18 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Prievidza
Hlasovanie. všetci prítomní „za“

Uzn. č. 9/12
Komisia školstva a kultúry
odporúča I. úpravu rozpočtu v programe 9 a 11 takto:
Program 11 – Kultúra
Podprogram 1
- 0820 transfer pre KaSS upraviť o sumu 3000,00 eur – zabezpečenie bicích nástrojov pre
dychový súbor KaSS
Podprogram 4
- 0820 – 640 - dotácie v oblasti kultúry - zvýšiť o 10 000,00 eur vzhľadom na požiadavky v II.
polroku 2018
- 0820 – 700 – 12 – príprava stálej výtvarnej expozície – doplniť rozpočet na rok 2018 o
5000,00 eur na akvizíciu umeleckých diel
Program 9 – Vzdelávanie
Podprogram 4
prvok 3 – 0950 - Základná umelecká škola L. Stančeka - zvýšiť príslušnú kapitolu rozpočtu na
rok 2018 o 4000,00 eur – účinkovanie umeleckých kolektívov ZUŠ v Rakúsku a Švajčiarsku
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Uzn. č. 10/18
Komisia školstva a kultúry
odporúča vykonať rozpočtové presuny takto:
- presun 700,00 eur – z programu 9 – 8 – 0950 – 640 – 2 - v rámci tohto programu na prvok 3
– Základná umelecká škola – husľovo-klavírny seminár spojený s účasťou zahraničných
lektorov,
- presun 500,00 eur – z programu 9 – 8 – 0950 – 640 – 2 – v rámci tohto programu na prvok 3
– Základná umelecká škola - edukačná časť hudobného festivalu Fúzie (výchovné koncerty,
workshop),
1. presun 2900,00 eur – z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 – na program 11 – 1 – 0820 Kultúrne a spoločenské stredisko – zabezpečenie hudobného festivalu Fúzie
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 11/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie
žiadosť Petra Kováčika o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na vydanie
publikácie Kamennými cestami I.
II. neodporúča primátorke mesta
poskytnúť Petrovi Kováčikovi dotáciu z rozpočtu mesta na vydanie publikácie Kamennými
cestami I.
Hlasovanie. všetci prítomní „za“

Zoznam uznesení zo 16. apríla 2018
od 12/18 do 15/18

12/18
13/18
14/18
15/18

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Informácia o situácii v oblasti zahraničnej partnerskej spolupráce
Zabezpečenie ochrany klavíra KaSS

Uzn. č. 12/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
- materiál č. 19/18 - Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS
- materiál č. 20/18 – Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
- materiál č. 21/18 – Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu
mesta za rok 2017
- materiál č. 22/18 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
- materiál č. 23/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016
- materiál č. 28/18 – Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza

II. odporúča MsZ schváliť materiály:
- materiál č. 19/18 - Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
- materiál č. 20/18 – Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
Hlasovanie: 6 prítomní „za“, 1 prítomný „zdržal sa“ hlasovania
- materiál č. 21/18 – Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu
mesta za rok 2017
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
- materiál č. 22/18 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018,
Hlasovanie: 4 prítomní „za“, 2 prítomní „zdržali sa“ hlasovania
- materiál č. 23/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
- materiál č. 28/18 – Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza
pripomienka. Komisia žiada, aby koordinátorom rady bol zamestnanec mesta Prievidza –
kancelárie primátorky alebo odboru školstva
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Uzn. č. 13/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
- Ľalia – združenie detí a rodičov – združenie požaduje 1320,00 eur na vzdelávacie aktivity pre
deti, rodičov a verejnosť
- Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux – centrum požaduje 500,00 eur na materiálne
zabezpečenie detského letného tábora

Rehoľa piaristov na Slovensku – cirkevná organizácia žiada 10000,00 eur na reštaurátorské
práce interiéru Piaristického kostola
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
-

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
- Ľalia – združenie detí a rodičov – 500,00 eur
- Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux – 500,00 eur
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
III. komisia neodporúča poskytnúť dotáciu
- Reholi piaristov na Slovensku vzhľadom na nedostatočné krytie príslušnej kapitoly z rozpočtu
mesta
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 14/18
Komisia školstva a kultúry
žiada kanceláriu primátorky mesta
poskytnúť poslancom MsZ informácie o situácii v oblasti zahraničnej partnerskej spolupráce
Uzn. 15/18
Komisia školstva a kultúry
žiada riaditeľku KaSS
o zabezpečovanie pravidelnej starostlivosti a ochrany koncertného krídla v majetku KaSS – 2-krát
ročne ladenie, zabezpečenie potrebnej klímy, obal

Zoznam uznesení z 12. mája 2018
od 16/18 do 19/18

16/18
17/18
18/18
19/18

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Návrhy kolektívov na zverejnenie v publikácii TSK
Plán činnosti CVČ počas letných prázdnin 2018

Uzn. č. 16/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie:
- materiál č. 34/18 – Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza
- materiál č. 35/18 – Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
- materiál č. 37/18 – Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
- Riešenie podnájmu nebytových priestorov v budove CVČ a zmena predmetu VOS

II. odporúča MsZ schváliť bez pripomienok:
- materiál č. 34/18 – Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza
- materiál č. 35/18 – Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
- materiál č. 37/18 – Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
- podnájom nebytových priestorov v budove CVČ a zmena predmetu VOS – zvoliť
pre meno najvýhodnejšie riešenie
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Uzn. č. 17/18
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
- OZ Stay Tuned – gitarový koncert – žiada 1000,00 eur
- OZ Fantastic Elko – nájom priestorov a kostýmy – žiada 1000,00 eur
- Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS – 4000,00 eur – zaradené do rozpočtu
samostatne
- Rímskokatolícka cirkev – technické zabezpečenie Prievidzskej púte – 2000,00 eur – zaradené
do rozpočtu samostatne
- Rímskokatolícka cirkev – detský letný tábor – žiada 500,00 eur
- Rehoľa piaristov – žiada 4000,00 eur – oprava interiéru kostola – zaradiť do rozpočtu mesta
samostatne
- Vatel, s. r. o. – žiada 3500,00 eur na festival Letná pauza
- OZ Vtáčničiari – žiada 1500,00 eur na zahraničný zájazd s účinkovaním
- Peter Šulaj – žiada 2000,00 eur na hudobný festival Dubštok
- Matilda Preinerová – žiada 2035,20 eur na činnosť tanečnej školy
- MO Matice slovenskej – žiada 2550,00 eur na aktivity pre verejnosť
- Ing. Monika Budd – žiada 600,00 eur na účasť dcéry Dagmar Budd na prehliadke vedeckotechnických projektov

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
- OZ Stay Tuned – gitarový koncert – 1000,00 eur
- OZ Fantastic Elko – nájom priestorov a kostýmy – 1000,00 eur
- Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS – 4000,00 eur – zaradené do rozpočtu
samostatne
- Rímskokatolícka cirkev – technické zabezpečenie Prievidzskej púte – 2000,00 eur – zaradené
do rozpočtu samostatne
- Rímskokatolícka cirkev – detský letný tábor – 500,00 eur
- Rehoľa piaristov – 4000,00 eur – oprava interiéru kostola – zaradiť do rozpočtu mesta
samostatne
Hlasovanie. všetci prítomní „za“
III. neodporúča poskytnúť dotáciu:
- Vatel, s. r. o. – 3500,00 - hudobný festival Letná pauza
Matilda Preinerová - 2035,20 eur n - činnosť tanečnej školy
- MO Matice slovenskej – 2550,00 eur - aktivity pre verejnosť
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 18/18
Komisia školstva a kultúry
žiada predsedníčku komisie školstva a kultúry
informovať prievidzské folklórne kolektívy o možnosti prezentácie v publikácii TSK

Uzn. 19/18
Komisia školstva a kultúry
žiada riaditeľku CVČ
na júnovom rokovaní komisie školstva a kultúry predložiť plán činnosti CVČ na mesiace júl – august
2018

