
UZNESENIA 
Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
  
                                             Zoznam uznesení zo 7. januára 2019 
                                                           od 1/19  do  6/19 
  
1/19  -   Voľba podpredsedu komisie 
2/19  -   Stanovisko k materiálu MsZ 
3/19  -   Stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie 
4/19  -    Požiadavka na zmenu IS – 80 
5/19  -    Požiadavka na poskytnutie priestorov DK na deň 15.02.2019 
              na podujatie KULTÚRA 2018 bezodplatne 
6/19  -   Termíny zasadnutí komisie v I. polroku 2019,  pripravované podujatia v oblasti  
              kultúry a výročia škôl a školských zariadení v roku 2019 
 
Uzn. č. 1/19 
Komisia a školstva a kultúry  
  
I. berie na vedomie: 
návrh na podpredsedu komisie.  
  
II. volí:  
podpredsedníčku komisie Mgr. Zuzanu Vreckovú  
 
Uzn. č. 2/19 
Komisia a školstva a kultúry  
  
I. berie na vedomie: 
materiál  č. 1/19 – Program odpadového hospodárstva: Program mesta Prievidza na roky 
2016-2020.  
II. odporúča MsZ  schváliť materiál s  pripomienkou: 
materiál  č. 1/19 – Program odpadového hospodárstva: Program mesta Prievidza na roky  
                              2016-2020  

        ► zabezpečiť zvýšenú a intenzívnejšiu propagáciu   separovaného zberu   
            obyvateľov mesta Prievidza a PO a FO pôsobiacich na území mesta.  
 

 
Uzn. č. 3/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
I.   berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:   
  -  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – požadovaná suma dotácie 1000,00 €  na  
     podporu nekomerčných žánrov populárnej hudby  - podujatie Tužina Groowe – zimná    
     edícia,  konané v Prievidzi vo februári 2019; 
II.  odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu takto: 
  -  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi  = 700,- eur na honoráre účinkujúcim a hudobným  
     skupinám na podujatí Tužina Groowe – zimná edícia 2019. 
 
Uzn. č. 4/19 
Komisia školstva a kultúry 

 
I.   berie na vedomie :   
  -  Požiadavku členov KŠaK na zmenu IS – Pravidlá pre prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s poskytovaním priestorov na podujatia kultúrneho 
charakteru pre potreby kultúrnych aktivít, škôl a školských zariadení; 



II.  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.  
 
Uzn. č. 5/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
I.   berie na vedomie :   
  -  Požiadavku členov KŠaK na poskytnutie priestorov Domu kultúry na Ul. F. Madvu na 
podujatie KULTÚRA 2018  dňa 15.02.2019 bezodplatne pre hlavného organizátora – t.j. RKC 
Prievidza s tým, že KaSS bude spoluorganizátorom podujatia;  
II.  odporúča riaditeľke KaSS  
  -  poskytnutie priestorov Domu kultúry na Ul. F. Madvu na podujatie KULTÚRA 2018  dňa 
15.02.2019 bezodplatne pre hlavného organizátora – t. j. RKC Prievidza s tým, že KaSS bude 
spoluorganizátorom podujatia;  
 
Uzn. č. 6/19 
Komisia školstva a kultúry 
 
I.   berie na vedomie :   

a) termíny zasadnutí komisie v mesiacoch II. – VI. 2019 
b) informácie o podujatia v oblasti kultúry organizovaných KaSS a RKC 
c) výročia škôl a školských zariadení v roku 2019 
d) informácie o zavedení bezplatného stravovania 

 
 

 
 

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

 


