UZNESENIA Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Zoznam uznesení z 11. februára 2019
od 7/19 do 10/19
7/19 - Stanovisko k materiálom MsZ
8/19 - Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
9/19 - Požiadavka - zaradenie do I. úpravy rozpočtu finančné prostriedky na akciu
„Protidrogový vlak“
10/19 - Požiadavka - zaradenie do I. úpravy rozpočtu finančné prostriedky na
zakúpenie metodickej príručky pre žiakov ZŠ, ich rodičov, výchovných
poradcov škôl
Uzn. č. 7/19
Komisia a školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 5/19 – Návrh internej smernice IS – 101 Zásady odmeňovania poslancov MsZ
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
► materiál č. 6/19 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre
voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ
a ZŠ
► materiál č. 7/19 - Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza
č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia
v znení Doplnkov č. 1 až 4
► materiál č. 17/19 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o podmienkach
držania zvierat a ich chovu na území mesta
II. odporúča MsZ schváliť materiály s pripomienkami:
► materiál č. 5/19 – Návrh internej smernice IS – 101 Zásady odmeňovania poslancov MsZ
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb – bez pripomienok
► materiál č. 6/19 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre
voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ
a ZŠ;
komisia žiada doplniť vo VZN do paragrafu 2 bod 5 rozšírenie
záväzných prihlášok dieťaťa na pobyt v MŠ počas vianočných a jarných
prázdnin základných škôl .
► materiál č. 7/19 - Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza
č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia
v znení Doplnkov č. 1 až 4 - bez pripomienok
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► materiál č. 17/19 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o podmienkach
držania zvierat a ich chovu na území mesta
- komisia žiada pokračovať v pripomienkovom konaní a predložiť návrh VZN č.
2/2019 do MsZ až po ďalšom prerokovaní na úrovni poslancov, odborných
zamestnancov, MsP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Regionálnej
veterinárnej a potravinárskej správy, zamestnancami karanténnej stanice, útulku
pre zvieratá a záujmových združení - za týmto účelom zvolať osobitné rokovanie.
Uzn. č. 8/19
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
1. ARS PRO FEMINA – požadovaná suma 1500,00 € na tvorivý ateliér „SENIORART II.“
- Podpora pokračovania cyklu tvorivých dielní pre seniorov mesta – výtvarná terapia
a seniorské divadlo
2. OZ FanNecpaly – požadovaná suma 2000,00 € na podporu celoročnej činnosti
v oblasti kultúry – spoločenské, zábavné akcie
3. Hornonitriansky banícky spolok – požadovaná suma 400,00 € na prezentáciu
baníctva pri aktivitách organizovaných mestom, spolkom, Združením baníckych
spolkov a cechov Slovenska
4. ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – požadovaná suma 1500,00 €
na činnosť speváckeho súboru Rozlet – technické zabezpečenie, cestovné
5. Art kino Baník – požadovaná suma 3000,00 € na výstavnú činnosť Art galérie v kine
Baník (honoráre kurátorom výstav, účinkujúcim v programoch vernisáží, príprava a tlač
pozvánok, plagátov, prepravné náklady vystavovaných exponátov)
6. Berkat Slovensko, o.z. – požadovaná suma 900,00 € na pokrytie nákladov, spojených
so zabezpečením 12. ročníka regionálneho festivalu „JEDEN SVET V PRIEVIDZI“
7. Občianske združenie BENEDIKT – požadovaná suma 1000,00 € na vydanie tretej
básnickej zbierky prievidzského básnika Petra Tomášika „Prvé vlasy“
8. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka –
požadovaná suma 500,00 € na „Farský deň – Deň rodiny“ – k.ú. Hradec
9. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka –
požadovaná suma 700,00 € na „Detský kresťanský tábor“
10. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 500,00 €
na reštaurovanie sochy sv. Bartolomeja – patróna farského kostola v Prievidzi - mesto
11. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 500,00 €
na reštaurovanie obrazu Korunovania Panny Márie v kostole Nanebovzatia Panny
Márie na cintoríne v Prievidzi
12. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 500,00 €
na reštaurovanie oltára sv. Michala Archanjela v kostole Nanebovzatia Panny Márie na
cintoríne v Prievidzi
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
1. ARS PRO FEMINA – 750,00 € na tvorivý ateliér „SENIORART II.“
2. OZ FanNecpaly – 1000,00 € na podporu celoročnej činnosti v oblasti kultúry –
spoločenské, zábavné akcie
3. Hornonitriansky banícky spolok – 200,00 € na prezentáciu baníctva pri aktivitách
organizovaných mestom, spolkom, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska
4. ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – 500,00 € na činnosť speváckeho
súboru Rozlet
5. Art kino Baník – 1500,00 € na výstavnú činnosť Art galérie v kine Baník
6. Berkat Slovensko, o.z. – 900,00 € na pokrytie nákladov, spojených so zabezpečením
12. ročníka regionálneho festivalu „JEDEN SVET V PRIEVIDZI“
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7. Občianske združenie BENEDIKT - 500,00 € na vydanie tretej básnickej zbierky
prievidzského básnika Petra Tomášika „Prvé vlasy“
8. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka –500,00 €
na „Farský deň – Deň rodiny“ – k .ú. Hradec
9. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka –700,00 €
na „Detský kresťanský tábor“
10. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – 500,00 €
na reštaurovanie sochy sv. Bartolomeja – patróna farského kostola v Prievidzi - mesto
11. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – 500,00 €
na reštaurovanie obrazu Korunovania Panny Márie v kostole Nanebovzatia Panny
Márie na cintoríne v Prievidzi
12. Rímskokatol. cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – 500,00 €
na reštaurovanie oltára sv. Michala Archanjela v kostole Nanebovzatia Panny Márie na
cintoríne v Prievidzi.
Uzn. č. 9/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča vedeniu mesta:

-

zaradiť do I. úpravy rozpočtu finančné prostriedky vo výške 6000,00 € na
plánovanú akciu „Protidrogový vlak“, ktorá sa bude konať za účasti
spolupráce s TSK pre žiakov vo veku 13 – 17 rokov v období jesene 2019, kde
TSK prispeje sumou vo výške 3000 €. Plánovaná akcia je prerokovaná
s primátorkou mesta a zástupcom primátorky mesta Ing. Ľ. Jelačičom.

Uzn. č. 10/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča vedeniu mesta:
- zaradiť do I. úpravy rozpočtu mesta 5000,00 € na vypracovanie príručky pre
žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku ZŠ, ktorá by im pomohla orientovať
sa a získať prehľad o možnostiach výberu strednej školy v našom regióne.
Príručka bude určená nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj ako metodická
príručka pre výchovných poradcov základných škôl.

Helena D a d í k o v á, v.r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry
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