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“

,

