UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení z 5. júna 2019
od 19/19 do 20/19
19/19 - Stanovisko k materiálom MsZ
20/19 - Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Uzn. č. 19/19
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 48/19 – Návrh VZN č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach
► materiál č. 49/19 – Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately
II.
odporúča MsZ schváliť:
► materiál č. 48/19 – Návrh VZN č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach - s pripomienkami:
- vykonať zmenu v bode 9 v § 8 VZN tak, aby si každá škola/ šk.
jedáleň mohla stanoviť konkrétne podmienky odhlasovania zo
stravy interne, v prevádzkovom poriadku
Hlasovanie: „za“ : 9 členov
/
„proti“ : 0 / „zdržal sa“ :1 člen
► materiál č. 49/19 – Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately –
bez pripomienok
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uzn. č. 20/19
Komisia školstva a kultúry
I.

berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:
1. Spevácky zbor ROZKVET – požadovaná suma 500,00 €
na úhradu nákladov na dopravu na festival zborového spevu v Luhačoviciach –
„Svátek sborového spěvu Luhačovice“
2. Občianske združenie La Pointe – požadovaná suma 500,00 €
na náklady spojené s materiálno-technickým zabezpečením vystúpenia žiakov
baletných tried La Pointe k ukončeniu školského roka 2018/2019, spojené s dňom
otvorených dverí
3. 24 hodín s.r.o - – požadovaná suma 1500,00 €
na vyhotovenie fotografií z rôznych kultúrnych a športových podujatí v meste
Prievidza počas roku 2019 a ich zverejnenie na webových stránkach s cieľom
vytvorenia fotoalbumu mesta do kroniky
4. Spevácky zbor Rozkvet - požadovaná suma 1500,00 €
na vyplatenie honoráru dirigentovi spev. zboru po uskutočnení účinkovania na
baníckej, vianočnej omši a omši za mesto – zaradené do rozpočtu samostatne
5. Obchodná akadémia Prievidza – požadovaná suma 1500,00 €
na výdavky, spojené s čiastočnou úhradou nákladov spojených s materiálnotechnickým zabezpečením pri príležitosti 70. výročia osláv školy
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II.

odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:

1. Spevácky zbor ROZKVET – sumu 500,00 € z kapitoly 11.4.3 – žiadosti schválené
na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry
-na úhradu nákladov na dopravu na festival zborového spevu v Luhačoviciach –
„Svátek sborového spěvu Luhačovice“
Hlasovanie: „za“ : 6 členov / „proti“ : 0 /„zdržali sa“: 4 členovia
2. Občianske združenie La Pointe –sumu 500,00 € z kapitoly 11.4.3 – žiadosti
schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry
-na náklady spojené s vystúpením žiakov baletných tried La Pointe k ukončeniu šk.
roka 2018/2019 a Dňom otvorených dverí školy (okrem občerstvenia).
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 poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta PD v znení Doplnku č. 3. Rozhodla, že ide o
mimoriadny prípad, nakoľko je vítané vytvárať podmienky pre rozvoj detí aj o iné
žánre tanca v rámci kultúry.
Hlasovanie: „za“ : 9 členov / „proti“ : 0 /„zdržal sa“ : 1 člen
3. Spevácky zbor Rozkvet - sumu 1500,00 € z kapitoly 11.4.7 – (novoročná, banícka
a vianočná omša (ROZKVET) - zaradené do rozpočtu samostatne
-na vyplatenie honoráru dirigentovi spev. zboru po uskutočnení účinkovania na
baníckej, vianočnej omši a omši za mesto
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
4. Obchodná akadémia Prievidza – sumu 500,00 € z kapitoly 11.4.3 – žiadosti
schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry
-na výdavky, spojené s čiastočnou úhradou nákladov na prenájom priestorov KaSS
v Prievidzi, upomienkové predmety pre hostí a tlač publikácie o OA pri príležitosti 70.
výročia osláv školy. 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 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta PD v znení Doplnku č. 3.
Rozhodla, že ide o mimoriadny prípad, keďže OA sa neočakávane zvýšili odhadované
náklady na tlač publikácie, ktorá bude obsahovať zoznamy všetkých absolventov,
zamestnancov a vedúcich pedagog. zamestnancov školy od začiatku pôsobenia
školy ešte ako Vyššej hospodárskej, Strednej ekonomickej školy a Obchodnej
akadémie v Prievidzi.
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
III.

neodporúča poskytnúť dotáciu:

24 hodín s.r.o - sumu 1500,00 €
na vyhotovenie fotografií z rôznych kultúrnych a športových podujatí v meste Prievidza
počas roku 2019 a ich zverejnenie na webových stránkach s cieľom vytvorenia
fotoalbumu mesta do kroniky.
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
-

Zapísala: A. Bartolenová

Mgr. Zuzana Vrecková, v.r.
podpredsedníčka komisie školstva a kultúry
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