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Ko                      Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 

Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 

22.novembra 2019 v čase od 08.00 h do 11.00h 

 
Prítomní : H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K.Ďurčová, Ing. R. Takáč, PaedDr. E.  
                 Porubcová; Branislav Gigac; Mgr. V. Dušičková, PaedDr. S. Bošnovičová; 
                 Mgr. D. Horná; 
Ospravedlnení: Mgr. Ľudmila Húsková, Mgr. Z. Vrecková; 
 
Prizvaní: PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca referátu obchodu a CR 
               Ing. Andrea Nikmonová – vedúca odd. výstavby a ŽP 
               Ing. Ľudmila Richterová –  vedúca odd. daní a poplatkov 
               Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru 
               Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
               Mgr. Beata Révayová – vedúca odboru školstva a st. o občana 
 
Ďalej prítomní: 0 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ 
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
4. Termíny zasadnutia komisie na I. polrok 2020 

   5.     Podujatia celomestského významu v predvianočnom čase r. 2019 
   6.     Rôzne 
   7.     Uznesenia, záver 
 
K bodu  1) 
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich 
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu.  Prítomní členovia komisie program jednohlasne 
schválili. 
 
K bodu 2) 
Komisia za prítomnosti spracovateľov prerokovala  materiály, ktoré budú predmetom 
rokovania decembrového zasadnutia MsZ: 
 
►  materiál č. 81/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach – predložila PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca 
referátu obchodu a CR. V rámci rozpravy k materiálu neboli vznesené pripomienky k obsahu. 
Komisia uznesením č. 34/2019 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0                     
 
►  materiál č. 82/19 –  Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – predložila Ing. Andrea Nikmonová –  vedúca odd. 
výstavby a ŽP. V rámci rozpravy sa poslanci informovali na problémy v súvislosti s využívaním 
nových typov zapustených kontajnerov vo VVO I., ale aj biologickým odpadom a termínmi 
vývozu BRO – odporučili predĺžiť termín odvozu vzhľadom na dlhšie trvajúce jesenné počasie 
najmä v oblastiach s IBV, kde sú súkromné záhrady.   
Komisia uznesením č. 35/2019 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 1                     
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►  materiál č. 85/19 –  Návrh VZN 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene 
v meste Prievidza – predložila Ing. Andrea Nikmonová –  vedúca odd. výstavby a ŽP. 
K materiálu neboli vznesené zásadné pripomienky. 
Komisia uznesením č. 36/2019  odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0           Zdržal sa: 0     
 
►  materiál č. 86/19 –  Návrh  VZN č. 11/2019 o miestnych daniach – predložila Ing. Ľudmila 
Richterová –  vedúca odd. daní a poplatkov. 
V rámci rozpravy sa niektorí prítomní vyjadrovali negatívne  k potrebe zvyšovania daní 
a poplatkov a časť poslancov i k opačnej situácii – nutnosti zvyšovania daní z dôvodu 
zvyšovania nákladov na základné funkcie mesta. 
Komisia uznesením č. 37/2019  neodporučila MsZ schváliť materiál 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 4             Proti: 1          Zdržal sa: 4 
 
►  materiál č. 87/19 –  Návrh  VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady - predložila Ing. Ľudmila Richterová –  vedúca odd. daní 
a poplatkov. K materiálu sa niesla rozprava s názormi pre i proti prijatiu materiálu 
v predloženom znení. 
Komisia uznesením č. 38/2019 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 6             Proti: 0           Zdržal sa: 3 
 
►  materiál č. 90/19 –  Návrh programového rozpočtu mesta  Prievidza na rok 2020 a na roky 
2021, 2022 - predložil Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru. 
Na úvod rozpravy H. Dadíková povedala, že návrh rozpočtu je veľmi zložitý proces, ktorý trvá 
niekoľko týždňov. Poslanci MsZ boli dňa 18.11. pozvaní primátorkou mesta  na rokovanie 
k návrhu rozpočtu, kde mohli prezentovať svoje názory a požiadavky.  
Podľa názoru treba rozpočet schváliť na decembrovom MsZ, pretože rozpočtové provizórium 
predstavuje veľké riziko pre normálne fungovanie samosprávy.  
Tvorcovia návrhu mali ťažkú úlohu, pretože požiadavky na rozpočet presahovali takmer 7 mil. 
€ možnosti príjmovej časti. Opodstatnené zmeny bude možné robiť najmä po ukončení 
rozpočtového roka a po prijatí záverečného účtu. Členovia komisie sa informovali na niektoré 
položky navrhovaného rozpočtu. Kritické pripomienky boli vznesené napr. na dotáciu pre SAD 
Prievidza, a.s., ktorá výrazne oproti minulým rokom vzrástla. 
Komisia uznesením č. 39/2019 neodporučila MsZ schváliť materiál. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 3             Proti: 3          Zdržal sa: 3                     
 
►  materiál č. 91/19 –  Návrh  IS č. 107 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 
- Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
H. Dadíková informovala, že materiál  upravila gramaticky i štylisticky, obsahovo je spracovaný 
podľa jej názoru dobre. Konečnú verziu bude konzultovať so zodpovednou zamestnankyňou 
MsP Mgr. M. Benkovou. V rámci rozpravy neboli k materiálu vznesené pripomienky. 
Komisia uznesením č. 40/2019 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0          Zdržal sa: 0       
               
►  materiál č. 95/19 –  Návrh VZN č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a šk. zariadenia na území mesta PD pre rok 2020 - Mgr. Beata 
Révayová – vedúca odboru školstva a st. o občana. Po rozprave k materiálu a vysvetlení 
dôvodov na zmeny prítomní hlasovali o návrhu. 
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Komisia uznesením č. 41/2019 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0 
 
►  materiál č. 96/19 –  Návrh rozpočtu KaSS na roky 2020, 2021 a 2022 – predložila riaditeľka 
KaSS Mgr. Dana Horná. 
Po rozprave k materiálu a vysvetlení  niektorých položiek z rozpočtu prítomní hlasovali 
o návrhu. 
Komisia uznesením č. 42/2019 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0                     
 
Stanovisko komisie k jednotlivým materiálom a odporúčania sú uvedené v uzneseniach.  
 
K bodu 3) 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala novú žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza 
na rok 2019 s odôvodnením neskorého podania žiadosti: 
Združenie detí a mládeže KALAZANS–požadovaná suma 1000,00 € 

- na krytie časti nákladov, spojených s konaním poetických večerov v ( tlač 
propagačných materiálov, online reklama, úhrada výdavkov za prenájom zvukovej 
techniky a svetelnej scény) 

Komisia uznesením č. 43/2019 odporučila  primátorke mesta poskytnúť Združeniu detí 
a mládeže KALAZANS  finančný príspevok vo výške 300,00 € rozpočtovým presunom 
z Programu 11.5.2 na Program 11.4.3, nakoľko finančné prostriedky na Programe 11.4.3 sú 
pre rok 2019 už vyčerpané. 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 
Stanovisko komisie k materiálu a odporúčanie je uvedené v uzneseniach. 
 
K bodu 4) 
Komisia rokovala o návrhu termínov zasadnutí s tým, že rozprave sa väčšina priklonila 
k štvrtkovým termínom. Predsedníčka komisie predložila  po rozprave návrh termínov  
rokovaní komisie ŠaK pre I. polrok 2020 takto : štvrtky 9.1.; 6.2.; 12.3.; 23.4. a 11.6.2020 
o 8,00 h.  
Prítomní členovia komisie navrhované termíny jednohlasne schválili. 
 
K bodu 5) 
a) Riaditeľka KaSS Mgr. D. Horná poskytla informácie o pripravovaných kultúrnych    
    podujatiach v predvianočnom období: 
      -     Obyčajný zázrak - 4. 12. 2019  o 17.00 a 18.00 h – autorské rozprávkové    
            predstavenie  s príchodom Mikuláša pre  verejnosť – Dom kultúry Prievidza 
     -      Mikulášsky sprievod anjelov a čertov - 5. 12. 2019 o 16.00 h – štart pred  
            Piaristickým kostolom smerom na Námestie slobody 

- Vianočný blší trh – sobota, 7.12.2019 od 9,00 – 13,00 h - Námestie slobody 
- Vianočný koncert pre seniorov z denných centier – 11.12. o 14.30 h DK PD 
- Veľká vianočná burza gramoplatní PD – nedeľa, 15. 12. 2019 od 15,00 – Art point 

Prievidza 
- Silvester na námestí – 31. 12. 2019 – Námestie slobody – podľa osobitného 

programu, dopoludnia zabíjačka, polnočné vítanie Nového roka. 
b) Pre neprítomnosť riaditeľky RKC, poskytla informácie o pripravovaných kultúrnych  
          podujatiach v predvianočnom čase predsedníčka komisie H. Dadíková: 
     -    Mimi Jakubisová – Autorská výstava významnej výtvarníčky  
          4. december 2019 - 17. január 2020 v Galérii Regionart pri RKC v Prievidzi  
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     -    Večer klasickej hudby – repríza – Koncert huslistu Jána Strmenského a klaviristu   

          Lukáša Píša,  v nedeľu 8. decembra 2019 o 18.00 h v Galérii Regionart pri RKC v  

          Prievidzi . 

 
c)  PaedDr. K. Ďurčová informovala prítomných členov o pripravovanej akcii OZ 
     FanNecpaly, spev. skupiny Dúbrava, hudob. skupiny Necpalanka a poslancov VO č. 1: 
     Predvianočné slávnostné rozsvietenie stromčeka spojené  s príchodom Mikuláša 
     vo štvrtok dňa 5. 12. 2019.   Mikulášsky sprievod   o 16.45 h z Ul. Na záhumní, cez ulice     
     sídliska  Necpaly, ku kaplnke, kde budú o 18.00 h znieť koledy v podaní spev. skupiny  
     Dúbrava,  členov OZ Fan Necpaly a detí zo ZŠ na Malonecpalskej ulici. 
 
d) Branislav Gigac informoval členov komisie o pripravovanom predvianočnom stretnutí s 
     Mikulášom na Zapotôčkoch, ktoré sa uskutoční v piatok 6.12.2019 o 17.00 h pri kostole  
     sv. Terézie z Lisieux 
 
e)  Mgr. Peter Krško poskytol informácie o konaní VIANOČNEJ OMŠE  na I. sv. vianočný 
     v stredu 25. 12. 2019 o 9.30 h v Piaristickom kostole Najsv. Trojice Prievidza. Počas  
     omše bude účinkovať Školský orchester ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a MSZ Rozkvet,  
     vedené Ing. Jánom Glosom  a uvedú  dielo Eduarda Marhulu (1877 – 1925)     Missa  
      pastoralis in B (  Tretia česká omša vianočná  (koledová) pre sóla, zmiešaný zbor, malý  
      orchester alebo varhany). 
    
    Vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi sa uskutoční NOVOROČNÁ OMŠA ZA    
    MESTO pondelok 06. 01. 2020 o 9.00 Počas  omše bude účinkovať Školský orchester     
    ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a MSZ Rozkvet,  vedené Ing. Jánom Glosom. 
    
   Ďalšie aktivity ZUŠ LS v predvianočnom období : 
     

- Vianočný koncert  - žiaci a učitelia ZUŠ L. Stančeka – pondelok 2. 12. 2019 o 16.00 
h v DK M. Lehôtka; 

- Predvianočné koncerty pre MŠ – utorok 3.12. a štvrtok 5.12. dopoludnia – 
Koncertná sála ZUŠ LS – účinkujú : žiaci a učitelia ZUŠ LS 

- I. adventný koncert  - štvrtok 5.12. o 17.00 h - žiaci a súbory ZUŠ L. Stančeka – 
Koncertná sála ZUŠ 

- Mikulášske predstavenie pre deti prípravného štúdia – piatok 6.12. o 16.00 h 
žiaci a súbory ZUŠ L. Stančeka v Koncertnej sále ZUŠ LS 

      -     Predvianočné východné koncerty pre žiakov ZŠ  - utorok 10.12. o 9.30 a 10.45  
Žiaci a súbory ZUŠ L. Stančeka v divadelnej sále KaSS Prievidza 

- Vianočný koncert  - žiaci a súbory ZUŠ L. Stančeka – stredu 11. 12. 2019 o 14.30 h 
pre seniorov – členov DC v KaSS Prievidza a o 17.00 h v KaSS Prievidza – pre 
verejnosť; 

- II. adventný koncert  - štvrtok 12.12. o 17.00 h - žiaci a súbory ZUŠ L. Stančeka – 
Koncertná sála ZUŠ 

- Vianočné vystúpenie – žiaci spev. oddelenia a zbory Liberi cantantes, Liberi 
cantantes minor – vystúpia štvrtok 19.12.2019 o 13.00 h v rámci Vianočných trhov na 
Námestí slobody 

Okrem toho výstavy organizované výtvarným odborom ZUŠ LS – podujatia sú propagované 
na web sídle ZUŠ LS 
 
K bodu 6) 
 

■  PaedDr. K. Ďurčová vyslovila požiadavku, aby počas vianočných trhov na Námestí    
    Slobody zneli z hudobnej produkcie mesta len slovenské vianočné piesne. H.    
    Dadíková informovala, že poskytla technikovi KaSS množstvo CD s nahrávkami  
    ľudových kolied z regiónu. 
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■  PaedDr. K. Ďurčová požiadala o zverejnenie prehľadu kultúrnych a iných akcií, ktoré  
    sa uskutočnili na Námestí slobody počas celého roka 2019. H. Dadíková informovala,  
    že bol spracovaný harmonogram týchto podujatí, k dispozícii by mal byť na referáte  
    obchodu a služieb. 
 
■  Predsedníčka komisie informovala prítomných členov komisie o e – maile, ktorý bol     
    zaslaný členom komisie p. R. Turcelom ohľadom spolupráce a  komunikácie s  
    KaSS. Pre neprítomnosť p. Turcela na komisii podnet nebol riešený. P.Turcel  bude    
    prizvaný na komisiu 09.01.2020.  

 
Na záver rokovania podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a určila  ďalší 
termín zasadnutia komisie ŠaK na deň – štvrtok, 9. januára 2020 o 8.00 h. 
 
 
 
 
                                                                                           Helena Dadíková, v.r. 
Zapísala: A. Bartolenová                                 predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
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K bodu 7) 
 
 

UZNESENIA 
komisie školstva a kultúry 

 
                                        Zoznam uznesení z 22. novembra 2019 
                                                         od 34/19  do 43/19 
 
34/19  -   Stanovisko k materiálu č. 81 
35/19  -   Stanovisko k materiálu č. 82 
36/19  -   Stanovisko k materiálu č. 85 
37/19  -   Stanovisko k materiálu č. 86 
38/19  -   Stanovisko k materiálu č. 87 
39/19  -   Stanovisko k materiálu č. 90 
40/19  -   Stanovisko k materiálu č. 91 
41/19  -   Stanovisko k materiálu č. 95 
42/19  -   Stanovisko k materiálu č. 96 
43/19  -   Stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie – OZ KALAZANS 
 
Uzn. č. 34/19 
Komisia školstva a kultúry 
      I.          berie na vedomie: 
►  materiál č. 81/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach. V rámci rozpravy k materiálu neboli vznesené 
pripomienky k obsahu. 
      II.         odporúča MsZ schváliť materiál č. 81/19 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 35/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 82/19 –  Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

II.          odporúča MsZ schváliť materiál č. 82/19 s pripomienkami:  
Komisia požiadala  MsÚ - odd. výstavby a životného prostredia  zaoberať sa možnosťami 
zvýšenia počtu a predĺženia obdobia vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
(BRO), na základe zvýšeného objemu lístia, konárov v jesennom období, resp. zabezpečenie 
väčšieho počtu kontajnerov, či vriec na príslušných stanoviskách najmä v oblastiach s IVB. 
 
Uzn. č. 36/19 
Komisia školstva a kultúry 
      I.          berie na vedomie: 
►  materiál č. 85/19 –  Návrh VZN 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene 
v meste Prievidza. K materiálu neboli vznesené zásadné pripomienky.  
      II.         odporúča MsZ schváliť materiál č. 85/19 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 37/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 86/19 –  Návrh  VZN č. 11/2019 o miestnych daniach. 
V rámci rozpravy sa niektorí prítomní členovia komisie vyjadrovali negatívne  k potrebe 
zvyšovania daní a poplatkov a časť poslancov i k opačnej situácii – nutnosti zvyšovania daní 
z dôvodu zvyšovania nákladov na základné funkcie mesta. 

II.          neodporučila MsZ schváliť materiál č. 86/19 
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Uzn. č. 38/19 
Komisia školstva a kultúry 
      I.          berie na vedomie: 
►  materiál č. 87/19 –  Návrh  VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
K materiálu sa niesla rozprava s názormi pre i proti prijatiu materiálu v predloženom znení. 
      II.         odporúča MsZ schváliť materiál č. 87/19 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 39/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 90/19 –  Návrh programového rozpočtu mesta  Prievidza na rok 2020 a na roky 
2021, 2022. 
Na úvod rozpravy H. Dadíková povedala, že návrh rozpočtu je veľmi zložitý proces, ktorý trvá 
niekoľko týždňov. Poslanci MsZ boli dňa 18.11. pozvaní primátorkou mesta  na rokovanie 
k návrhu rozpočtu, kde mohli prezentovať svoje názory a požiadavky.  
Podľa názoru treba rozpočet schváliť na decembrovom MsZ, pretože rozpočtové provizórium 
predstavuje veľké riziko pre normálne fungovanie samosprávy.  
Tvorcovia návrhu mali ťažkú úlohu, pretože požiadavky na rozpočet presahovali takmer 7 mil. 
€ možnosti príjmovej časti. Opodstatnené zmeny bude možné robiť najmä po ukončení 
rozpočtového roka a po prijatí záverečného účtu. Členovia komisie sa informovali na niektoré 
položky navrhovaného rozpočtu. Kritické pripomienky boli vznesené napr. na dotáciu pre SAD 
Prievidza, a.s., ktorá výrazne oproti minulým rokom vzrástla. 

II.          neodporučila MsZ schváliť materiál č. 90/19 
 

Uzn. č. 40/19 
Komisia školstva a kultúry 
      I.          berie na vedomie: 
►  materiál č. 91/19 –  Návrh  IS č. 107 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 
H. Dadíková informovala, že materiál  upravila gramaticky i štylisticky, obsahovo je spracovaný 
podľa jej názoru dobre. Konečnú verziu bude konzultovať so zodpovednou zamestnankyňou 
MsP Mgr. M. Benkovou. V rámci rozpravy neboli k materiálu vznesené pripomienky. 
      II.         odporúča MsZ schváliť materiál č. 91/19 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 41/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 95/19 –  Návrh VZN č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a šk. zariadenia na území mesta PD pre rok 2020 
Po rozprave k materiálu a vysvetlení dôvodov na zmeny prítomní hlasovali o návrhu. 

II.          odporúča MsZ schváliť materiál č. 95/19 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 42/19 
Komisia školstva a kultúry 
      I.         berie na vedomie:  
► materiál č. 96/19 - Návrh rozpočtu KaSS na roky 2020, 2021 a 2022 
Po rozprave k materiálu a vysvetlení  niektorých položiek z rozpočtu prítomní hlasovali 
o návrhu. 

I. odporúča MsZ schváliť materiál č. 96/19 bez pripomienok 
 

 
Uzn. č. 43/19 
Komisia školstva a kultúry 
    I.      berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Združenie detí a mládeže KALAZANS – požadovaná suma 1000,00 eur 
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- na krytie časti nákladov, spojených s konaním poetických večerov v meste Prievidza 
( tlač propagačných materiálov, online reklama, úhrada výdavkov za prenájom 
zvukovej techniky a svetelnej scény) 

 
  II.       odporúča vykonať rozpočtový presun takto: 

- presun 300,00 eur z Programu 11.5.2 – Údržba pamiatok a pamätihodností na 
Program 11.4.3 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou ŠaK. 

 
III.        odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
            Združeniu detí a mládeže KALAZANS–  sumu 300,00 € z Programu 11.4.3 – Žiadosti       
            schválené na základe odporučeného návrhu komisiou ŠaK – na krytie časti nákladov, 
            spojených s konaním poetických večerov v ( tlač propagačných materiálov, online  
            reklama, úhrada výdavkov za prenájom zvukovej techniky a svetelnej scény.) Komisia  
            rozhodla poskytnúť fin. prostriedky na uvedený účel napriek doručeniu žiadosti po  
            termíne, určenom vo VZN mesta Prievidza č.131//2012 v čl.2 § 5 bode 7 o poskytnutie  
            dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení  Doplnku č. 3. Rozhodla, že ide 
            o mimoriadny prípad, nakoľko amatérske umelecké zoskupenie umelcov –  
            vychádzajúcich z mesta Prievidza zabezpečuje poetické večery, spájajúce autorskú  
            poéziu, prózu a hudbu do jednotného dramaturgického celku s cieľom priniesť  
            umelecký zážitok pre účastníkov a vytvoriť seriózny priestor pre prezentáciu mladých  
            amatérskych umelcov. 
 
 
 
 
                                                                                      Helena Dadíková, v.r. 
Zapísala: A. Bartolenová                                 predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 22. novembra 2019 
 
Číslo uznesenia: .........34/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........35/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč zdržal sa 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........36/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč za 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 9            Proti: 0             Zdržal sa: 0   
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Číslo uznesenia: .........37/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová zdržala sa 

 6. Ing. Richard Takáč zdržal sa 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac proti 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 4             Proti: 1             Zdržal sa: 4   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........38/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová zdržala sa 

 6. Ing. Richard Takáč zdržal sa 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac zdržal sa 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 6             Proti: 0             Zdržal sa: 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........39/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová zdržala sa 

 6. Ing. Richard Takáč proti 

 7. Mgr. Viera Dušičková držala sa 

 8. Branislav Gigac proti 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová proti 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 3            Proti: 3             Zdržal sa: 3 



11 

 

Číslo uznesenia: .........40/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč za 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 9             Proti: 0             Zdržal sa: 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........41/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........42/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8            Proti: 0             Zdržal sa: 0   
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Číslo uznesenia: .........43/19...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8            Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
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                   Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
P r e z e n č n á    l i s t i n a 

zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry priMsZ v Prievidzi, konaného 
                            22. novembra 2019  v čase  od  08.00 h   do ..11,00.....  h 

 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka                                                     v.r. 
od ...8,00.......   do ......11,00...........                                     ..................................................... 
 
Mgr. Peter KRŠKO                                                                              v.r. 
od ...8,00.......    do ......11,00...........                                     ..................................................... 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ                                                                       v.r.  
od ...8,00.......    do ......11,00.......                                         ................................................ 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ                                                        v.r. 
od ...8,00 .......   do ......11,00...........                                     ..................................................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ                                                           v.r. 
od ...8,00.......    do ......11,00...........                                     ..................................................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                              v.r. 
od ...8,10....... do ......9,50............                                     ...................................................... 
 
Mgr. Zuzana VRECKOVÁ                                                                      ospr. 
od ....-............do .......-.................                                     ...................................................... 
 
Branislav GIGAC                                                                                    v.r. 
od ....8,00......    do ......11,00...........                                 ...................................................... 
 
NEPOSLANCI:  
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ                                                             v.r. 
od .....8,00..... do ......11,00..........                                     .......................................................  
 
Mgr. Dana HORNÁ                                                                                  v.r. 
od .....8,00..... do ......11,00.........                                      .......................................................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ                                                                       ospr. 
od ......-...........  do .........-...............                                   .......................................................  
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka                                                          v.r. 
od .....8,00...... do ......11,00........                                      ....................................................... 

 
Prizvaní:  
PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca referátu obchodu a CR                    ......v.r....................... 
 
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odd. výstavby a ŽP                         .....v.r....................... 
 
Ing. Ľudmila Richterová, vedúca  odd. daní a poplatkov                    .....v.r....................... 
 
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru                            .....v.r.......................  
 
Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP                                                .....v.r....................... 
 
Mgr. Beata Révayová, ved. odboru školstva a st. o občana               .....v.r....................... 


