UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení z 30. apríla 2019
od 16/19 do 18/19
16/19 - Stanovisko k materiálom MsZ
17/19 - Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
18/19 - Návrh na zmenu rokovacieho poriadku
Uzn. č. 11/19
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 24/19 – Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta Prievidza
► materiál č. 25/19 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok
2018
► materiál č. 26/19 – Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v roku 2019
► materiál č. 27/19 – Návrh na udelenie ocenení pre školu a pedagógov ZUŠ L. Stančeka
Prievidza pri príležitosti založenia školy
► materiál č. 30/19 – Záverečný účet mesta Prievidza
► materiál č. 31/19 – Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
► materiál č. 33/19 – Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza
► materiál č. 41/19 – Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi
a ďalších FO
► materiál č. 42/19 – Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
► materiál č. 43/19 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta PD č. 3/2018 o určení výšky dotácie
na dieťa.....
► materiál č. 44/19 - Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych
daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017
II.

odporúča MsZ schváliť:

► materiál č. 24/19 – Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta Prievidza s pripomienkami. Komisia odporučila ponechať VZN
v pôvodnom znení.
► materiál č. 25/19 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok
2018 – bez pripomienok
► materiál č. 26/19 – Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v roku 2019 – bez pripomienok
► materiál č. 27/19 – Návrh na udelenie ocenení pre školu a pedagógov ZUŠ L. Stančeka
Prievidza pri príležitosti založenia školy – bez pripomienok
► materiál č. 30/19 – Záverečný účet mesta Prievidza
► materiál č. 31/19 – Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
► materiál č. 33/19 – Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza – bez
pripomienok
► materiál č. 41/19 – Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi
a ďalších FO – s pripomienkami – Poskytnúť odmenu za účasť na
obradoch takto : do 50 obradov za rok v sume 330,00€
nad 50 obradov za rok v sume 550,00 €
► materiál č. 42/19 – Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
s pripomienkou :

Komisia školstva a kultúry
odporúča IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza – časť 5.2.3
doplniť takto :
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa môže byť posudzovaný najmä nájom:
nehnuteľného majetku na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, verejnoprospešné a
športové účely, pre potreby občianskych a záujmových združení na neziskovú činnosť
s poskytovaním priestorov na podujatia kultúrneho charakteru pre potreby kultúrnych
aktivít, škôl a školských zariadení, pričom takýto nájom sa poskytuje pre organizátorov
krátkodobých ( jednodňových) podujatí so sídlom na území mesta bezodplatne;
► materiál č. 43/19 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta PD č. 3/2018 o určení výšky dotácie
na dieťa..... – bez pripomienok
► materiál č. 44/19 - Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych
daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017
Uzn. č. 17/19
Komisia školstva a kultúry
I.

berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
1. K- 2000, združenie na podporu hornej Nitry – požadovaná suma 500,00 €
na nevyhnutné náklady spojené s výskumom vo vojenských archívoch: Účasť
občanov hornej Nitry v čs. odboji vo Francúzsku - publikácia
2. Vatel, s.r.o – požadovaná suma 3500,00 €
na náklady spojené s konaním 17. ročníka hudobného festivalu Letná pauza.
3. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1000,00 €
na náklady, spojené s ozvučením 14
koncertov v rámci dvojdňového
nadregionálneho festivalu Tužina Groove
4. Art kino Baník – požadovaná suma 3000,00 € na nevyhnutné náklady, spojené
s materiálnotechnickým zabezpečením multižánrového pouličného festivalu –
Stre(e)t PD
5. Art kino Baník - požadovaná suma 8000,00 € na podporu celoročnej činnosti Art
pointu (úhrada časti mzdy pre minimálne dvoch zamestnancov galérie)
6. Spokojnosť – centrum soc. služieb, n.o. – požadovaná suma 1260,00 €
na výdavky, spojené voľnočasovými aktivitami pre deti a mládež – podpora kultúry
a prezentácia tradičného a rómskeho tanca
7. O.z. Stay Tuned – požadovaná suma 1000,00 €
na honorár pre hl. hosťa a doprovodnú kapelu pri príležitosti konania 7. ročníka
podujatia Pedal Steel Guitar Session
8. OZ Fan Necpaly – požadovaná suma 1000,00 €
na zakúpenie skladacieho stanu, ročný nájom priestorov pre OZ, pomôcky, hry ap.
9. Ľalia – združenie detí a rodičov – požadovaná suma 500,00 €
na zrealizovanie vzdeláv. seminárov pre učiteľov rodičov a verejnosť s názvom
Učíme sa efektívne
10. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – 4000,00 €
na technické zabezpečenie 34. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností
(zaradené do rozpočtu samostatne)
11. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – 2000,00 €
na materiálno-technické zabezpečenie spojené s konaním Prievidzskej púte 2019 –
(zaradené do rozpočtu samostatne)
12. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – požadovaná suma 500,00 €
na materiálno-technické zabezpečenie spojené s konaním Farského tábora
13. Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux –
požadovaná suma 500,00 € - na Detský letný tábor
14. Piaristická spoj. škola F. Hanáka – požadovaná suma 2000,00 €
Akcia „Radosť z pohybu na čerstvom vzduchu v zelenej záhrade“ – areál školy

odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:

II.

1. K- 2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry – sumu 500,00 €
na nevyhnutné náklady spojené s výskumom vo vojenských archívoch: Účasť
občanov hornej Nitry v čs. odboji vo Francúzsku - publikácia
2. Vatel, s.r.o – sumu 600,00 €
na náklady spojené s konaním 17. ročníka hudobného festivalu Letná pauza.
3. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – sumu 500,00 €
na náklady, spojené s ozvučením 14
koncertov v rámci dvojdňového
nadregionálneho festivalu Tužina Groove
4. Art kino Baník – sumu 1500,00 € na nevyhnutné náklady, spojené s materiálnotechnickým zabezpečením multižánrového pouličného festivalu – Stre(e)t PD
5. Spokojnosť – centrum soc. služieb, n.o. – sumu 400,00 €
na výdavky, spojené voľnočasovými aktivitami pre deti a mládež – podpora kultúry
a prezentácia tradičného a rómskeho tanca
6. O.z. Stay Tuned – sumu 1000,00 €
na honorár pre hl. hosťa a doprovodnú kapelu pri príležitosti konania 7. ročníka
podujatia Pedal Steel Guitar Session
7. OZ Fan Necpaly – sumu 250,00 €
na ročný nájom priestorov pre OZ v priestoroch ZŠsMŠ na Malonecpalskej ul.
8. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – 4000,00 €
na technické zabezpečenie 34. ročníka Hornonitr. folklórnych slávností – zaradené
do rozpočtu samostatne
9. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – 2000,00 €
na materiálno-technické zabezpečenie spojené s konaním Prievidzskej púte 2019 –
zaradené do rozpočtu samostatne
10. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – sumu 150,00 €
na materiálno-technické zabezpečenie spojené s konaním Farského tábora
11. Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux –sumu
150,00 € - na Detský letný tábor
III.

neodporúča poskytnúť dotácie:

a) Art kino Baník - sumu 8000,00 € na podporu celoročnej činnosti Art pointu (úhrada
časti mzdy pre minimálne dvoch zamestnancov galérie), finančná podpora bola riešená
rozpočtovým presunom;
b) Ľalia – združenie detí a rodičov – sumu 500,00 €
na zrealizovanie vzdeláv. seminárov pre učiteľov rodičov a verejnosť s názvom Učíme
sa efektívne
c) Piaristická spoj. škola F. Hanáka – sumu 2000,00 €
Akcia „Radosť z pohybu na čerstvom vzduchu v zelenej záhrade“ – areál školy
( dotácie v oblasti školstva sú vyčerpané)
Uzn. č.18/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča prednostovi MsÚ:
d) Prostredníctvom právnej kancelárie pripraviť návrh na zmenu rokovacieho poriadku
MsZ v záujme skrátenia trvania MsZ ( podľa rozpravy vedenej na rokovaní KŠaK s ved.
právnej kancelárie JUDr. R. Pietrikom)

Zapísala: A. Bartolenová

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

