
UZNESENIA 
komisie školstva a kultúry 

  
                                             Zoznam uznesení z 12. marca 2019 
                                                           od 11/19  do  15/19 
  
 11/19  -   Stanovisko k materiálom MsZ 
 12/19  -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie 
 13/19  -   Návrh na rozpočtové presuny   
 14/19  -   Poskytnutie služob. motorového vozidla mesta 
 15/19  -   Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta 
            
Uzn. č. 11/19 
Komisia a školstva a kultúry  
 

I. berie na vedomie: 
 

►  materiál č. 20/19 – Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní   
                                    s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  
                                    mesta   
 
    II. odporúča MsZ schváliť: 
 
►  materiál č. 20/19 –  Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní   
                                     s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  
                                     mesta  - bez pripomienok 
                       
Uzn. č. 12/19 
Komisia školstva a kultúry 

 
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:  

 
1. Spevácky zbor ROZKVET – požadovaná suma 500,00 € 

na pracovné sústredenie členov SZ pred festivalom zborového spevu v roku 2019. 
2. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1200,00 € 

na materiálové náklady – výroba univerzálnych propagačných  kubusov určených na 
propagáciu podujatí RKC na Námestí slobody v PD a honorár autorovi projektu.  

3. Literárny klub POET – požadovaná suma 2000,00 € 
na  výdavky, spojené s organizovaním Jarného Dubštok festivalu  

4. Divadelná spoločnosť, o.z. – požadovaná suma 1000,00 € na rozprávkové 
predstavenie „Luciin príbeh“ – voľné pokračovanie Dračieho príbehu (výroba scény, 
kostýmov, nákup rekvizít....) 

5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalinčiaka 1, Prievidza – 
požadovaná suma 1500,00 €  
na výdavky, spojené s konaním slávnostnej akadémie pri prílež.100. výročia školy. 

6. Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – požadovaná suma1500,00 € 
na výdavky, spojené s organizovaním galavečera, pri prílež. 100. výročia vzniku 
prievidzského štátneho gymnázia.    

 
II.  odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:  
 

1. Spevácky zbor ROZKVET – 500,00 € 
na pracovné sústredenie členov SZ pred festivalom zborového spevu v roku 2019. 

2. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – 500,00 € 



na materiálové náklady – výroba univerzálnych propagačných  kubusov určených na 
propagáciu podujatí RKC na Námestí slobody v PD a honorár autorovi projektu.  

3. Literárny klub POET – 1000,00 € 
na výdavky, spojené s organizovaním  Jarného Dubštok festivalu  

4. Divadelná spoločnosť, o.z. – 800,00 € na rozprávkové predstavenie „Luciin príbeh“ 
– voľné pokračovanie Dračieho príbehu (výroba scény, kostýmov, nákup rekvizít....) 

5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalinčiaka 1, Prievidza – 1000,00 €  
na výdavky, spojené s konaním slávnostnej akadémie pri príležitosti 100. výročia 
školy. 

6. Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – 1000,00 € 
na výdavky, spojené s organizovaním galavečera pri príležitosti 100. výročia vzniku 
prievidzského štátneho gymnázia.    

                     
Uzn. č. 13/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
odporúča vykonať rozpočtové presuny takto: 

-    presun 1000,00 eur  z Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe 
   odporučeného  návrhu KŠaK na Program  9.2.25 pre Základnú školu Ul.  
   energetikov Prievidza pri príležitosti  40.výročia založenia ZŠ (prenájom pódia,  
   ozvučenie, výzdoba, zabezpečenie stoličiek pre cca 800 hostí)    

-    presun 550,00 eur z Programu 11.4.3 Žiadosti schválené na základe 
   odporučeného návrhu komisiou ŠaK na Program 9.4.3 pre ZUŠ L. Stančeka – na  
   účasť dámskej vokál. skupiny Musica nostra na medzinárodnej súťažnej  
   prehliadke speváckych zborov v Štetíne/Poľsko v dňoch 12. – 14. 4. 2019  
   (účastnícky poplatok, ubytovanie). 

-    poskytnúť pre ZŠ Ul. Energetikov 500,00 eur z Programu 9.8.3 – Podpora aktivít  
   škôl a škol. zariadení na aktivity spojené s oslavami 40. výročia založenia  ZŠ 

 
Uzn.č. 14/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
odporúča primátorke mesta 

- poskytnúť služobné motorové vozidlo – 8 miestny MERCEDES na prepravu    
dámskej vokál. skupiny Musica nostra na medzinárodnej súťažnej  

      prehliadke speváckych zborov v Štetíne/Poľsko v dňoch 12. – 14. 4. 2019  
 
Uzn.č. 15/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
odporúča vedeniu mesta: 

- zaradiť do 1. úpravy rozpočtu mesta,  Programu 9 – Vzdelávanie – finančné 
prostriedky s účinnosťou od septembra 2019 na 2 asistentov učiteľa pre MŠ 

- zaradiť do 1. úpravy rozpočtu mesta, Programu 9 – Vzdelávanie – finančné 
prostriedky s účinnosťou od septembra 2019 na 1 špeciálneho pedagóga pre 
potreby ZŠ 

 
DOPLNENIE UZNESENÍ z predchádzajúcich zasadnutí komisie ŠaK: 
 
K uzneseniu č. 4/19 zo 7. januára 2019 
 
Komisia školstva a kultúry 
odporúča primátorke mesta zaradiť do programu rokovania MsZ v I. polroku  požiadavku 
KŠaK na zmenu  IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza – časť 5.2.3 
takto :  



Ako dôvod hodný osobitného zreteľa môže byť posudzovaný najmä nájom: 
a) 
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 
podujatí so sídlom  na území mesta bezodplatne 
b)  
komisia navrhuje prehodnotiť bod 5.2.9 – IS-80 a zvýšiť výšku prevádzkových 
nákladov poskytovania nebytových priestorov škôl pre športové, detské 
a mládežnícke kluby. 
 
 K uzneseniu č. 10/19 z 11. februára 2019 
 
Komisia školstva a kultúry 
odporúča vedeniu mesta: 

- zaradiť do I. úpravy rozpočtu mesta 2000,00 € 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.  
Zapísala: A. Bartolenová                                     predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
 

 


