
                                               Zoznam uznesení z 11. júna 2018 

                                                          od 18/18  do 21/18 

  

18/18  -   Stanovisko k materiálom MsZ 

19/18  -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie 

20/18  -   Návrh na rozpočtový presun   

21/18  -   Amfiteáter pre potreby mesta   

 

Uzn. č. 18/18 

Komisia školstva a kultúry 

 

I. berie na vedomie: 

- materiál č.40/18 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, CVČ, školských 

kluboch detí, školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

- materiál č. 43/18 – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza 2018 - 2022 

- zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu osobitného zreteľa 

 

II. odporúča MsZ  schváliť bez pripomienok: 

      -  materiál č. 40/18 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od   

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 

v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

- materiál č. 43/18 – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza 2018-2022 

- zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu osobitného zreteľa- komisia 

ŠaK odporúča MsZ, aby bol 2-j izbový školský byt   ponechaný pre účely školstva – 

pedagogickým, resp. nepedagogickým pracovníkom.   

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 19/18 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie: 

- Literárny klub POET – žiada 2000,00 € na hudobný festival Dubštok; 



- OZ Vtáčničiari – žiada 1500,00 € na zahraničný zájazd -  účinkovanie FS Vtáčnik v partnerskom 

meste Ibbenbüren v SRN na medzinárodnom folklórnom festivale; 

 

II.    odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto: 

- Literárny klub POET –  900,00 € na hudobný festival Dubštok, 

- OZ Vtáčničiari –poskytnúť na  zahraničný zájazd s účinkovaním v partnerskom meste 

Ibbenbüren prostredníctvom rozpočtu  - kapitola 271 Partnerské vzťahy  príspevok  

minimálne 400,00 €, podľa možností aj 1000,00 €)  

- komisia odporúča mestu nájsť riešenie na vybudovanie amfiteátra pre potreby mesta. 

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 20/18 

Komisia školstva a kultúry 

žiada finančné oddelenie o súhlas na rozpočtový presun pre KaSS na úhradu nákladov spojených 

s organizovaním festivalu FÚZIE z rozpočtových položiek takto :   

11.5 820 630-3 Osadenie pamätných tabúľ a historických označení – 600,00 eur    presunúť  

               na transfer pre KaSS 

11.5 0820 640-4 Podpora SVB na sídlisku Píly pri oprave bytového domu- 1 000,00 eur 

 presunúť na transfer pre KaSS  

  

 

Uzn. č. 21/18 

Komisia školstva a kultúry 

- odporúča orgánom mesta hľadať riešenie na vybudovanie amfiteátra pre potreby mesta. 

 

 

 

  

 

 

                                                                                          Helena   D a d í k o v á  

Zapísala: A. Bartolenová                                     predsedníčka komisie  školstva a kultúry 

 

 


