Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Ko

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného
12 .marca 2020 v čase od 08.00 h do 10.45h
Prítomní: H. Dadíková, PaedDr. K.Ďurčová, PaedDr. E. Porubcová; Ing. R. Takáč
B. Gigac; Mgr. V. Dušičková, PaedDr. S. Bošnovičová;Mgr. D. Horná;
Ospravedlnení: Mgr. P. Krško, Mgr. Z. Vrecková, Mgr. Ľ.Húsková
Prizvaní: Mgr. B. Révayová, ved. odboru školstva a starostlivosti o občana
PhDr. K. Machová, riaditeľka ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza
Ďalej prítomní: 0
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
4. Podujatia celomestského významu (marec – apríl)
5. Rôzne
6. Uznesenie, záver
K bodu 1)
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu. Prítomní členovia komisie program jednohlasne
schválili.
K bodu 2)
Komisia
MsZ:

ŠaK prerokovala materiály, ktoré budú

predmetom

najbližšieho zasadnutia

► materiál č. 26/20 – Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ
Rastislavova ul. 416/4, Prievidza z evidencie majetku – predložila PhDr. K. Machová –
riaditeľka školy
Komisia uznesením č. 17/20 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
► materiál č. 15/20 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku
pohrebísk – predložila H. Dadíková
Komisia uznesením č. 18/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
► materiál č. 14/20 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach – predložila Mgr. B. Révayová – vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana
Komisia uznesením č. 19/20 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
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► materiál č. 16/20 – Návrh Internej smernice – IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb – predložila
Mgr. B. Révayová
Komisia uznesením č. 20/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stanovisko komisie k materiálom a odporúčania sú uvedené v uzneseniach.
K bodu 3)
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta:
1. Vatel, s. r. o, Bojnice – požadovaná suma 3 300,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním 18. ročníka hudobného festivalu LETNÁ
PAUZA na Námestí slobody (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, doprava, ozvučenie,
osvetlenie).
Komisia uzn. č. 21/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť Vatel s. r. o dotáciu na
uvedený účel z rozpočtu mesta vo výške 500,00 € (na čiastočné krytie nákladov na koncerty
organizované na Námestí slobody.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Stay Tuned, OZ Div. Nová Ves – požadovaná suma 1 000,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním 8 ročníka festivalového podujatia Pedal
Steel Guitar Session v priestoroch KaSS v Prievidzi (honorár pre hlavného hosťa
a honorár pre doprovodnú kapelu).
MsZ bola samostatne v rozpočte na rok 2020 schválená suma 5000,00 € pod
Programom 11.4.2 s názvom Prievidzské festivaly.
Komisia uznesením č. 22/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť OZ Stay Tuned dotáciu
z rozpočtu mesta na uvedený účel vo výške 800,00 €.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Divadelná spoločnosť, OZ Prievidza – požadovaná suma 1 500,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním rozprávkového predstavenia „Kráľov
príbeh (nákup, výroba, šitie kostýmov, výroba a nákup rekvizít, grafic. Návrh
a realizácia scénografických prvkov predstavenia).
Komisia uzn. č. 23/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť Divadelnej spoločnosti
dotáciu na uvedený účel vo výške 1 200,00 €
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 400,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním osláv výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda (propagácia a publicita – tlač plagátov, pozvánok, pamätných listov,
vystúpenie speváckeho zboru Rozkvet)
Komisia uznesením č. 24/20 neodporučila primátorke mesta poskytnúť MO Matice
slovenskej dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel.
Prítomní: 8
Hlasovanie – Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
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Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 1 500,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním slávnostného večera pri príležitosti osláv
100. výročia založenia Matice slovenskej v Prievidzi (strava, občerstvenie pre
účinkujúcich a účastníkov večera, honoráre a dopravné náklady pre účinkujúcich,
prednášajúcich v rámci semináru, prenájom priestorov, grafická príprava, tvorba, tlač
bulletinov, edukačných záložiek, propagácia – letáky, plagáty, pozvánky, príprava
a tvorba videodokumentu)
Komisia uznesením č. 25/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť MO Matice slovenskej
dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel vo výške 300,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.
-

Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 1 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním X. ročníka fotografickej súťaže „HORNÁ
NITRA MOJIMI OČAMI“(propagácia a publicita – tlačová príprava a tlač fotografií,
materiál, honoráre pre účinkujúcich, strava a občerstvenie pre účinkujúcich
a pozvaných hostí)
Komisia uznesením č. 26/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť MO Matice slovenskej
dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel vo výške 200,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.
-

Spevácky zbor Úsmev, Prievidza – požadovaná suma 2 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s účasťou ženského speváckeho zboru na
Medzinárodnej súťaži spev. zborov – Grieg international choir festival 2020 v Bergene
– Nórsko (čiastočná úhrada dopravných nákladov)
Komisia uznesením č. 27/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť SZ Úsmev dotáciu
z rozpočtu mesta na uvedený účel vo výške 1 500,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.
-

Z procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta boli vyradené
žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky podľa § 6 ods. 3 VZN č. 8/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Podľa par. 9 ods. 2 VZN č. 8/2019 sa nejedná
o mimoriadny prípad u nasledovných žiadostí:
1. Art kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 6 000,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním dvojdňového festivalu „Stre3t PD“
(honoráre účinkujúcim, technické zabezpečenie – zvuk, svetlo, materiálové náklady na
výtvarné pomôcky a iné pomôcky potrebné na zabezpečenie chodu festivalu, tlač
a propagácia podujatia).
Keďže Mesto Prievidza má záujem podporiť realizáciu festivalu a MsZ bola samostatne
v rozpočte na rok 2020 schválená suma 5000,00 € pod Programom 11.4.2 s názvom
Prievidzské festivaly, komisia ŠaK rozhodla o výške podpory.
Uznesením č. 28/20 odporučila primátorke mesta použiť čiastku na podporu festivalu vo
výške 1 200,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.
-

Art kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 1950,00 €
na krytie časti nákladov, spojených s konaním festivalu „Fúzie 2020“ (honoráre
účinkujúcim, propagácia projektu, prenájom zvukovej a svetelnej techniky, ostatné
technické zabezpečenie).
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Keďže Mesto Prievidza má záujem podporiť realizáciu festivalu a MsZ bola samostatne
v rozpočte na rok 2020 schválená suma 5000,00 € pod Programom 11.4.2 s názvom
Prievidzské festivaly, komisia ŠaK rozhodla o výške podpory.
Uznesením č. 29/20 odporučila primátorke mesta použiť čiastku na podporu festivalu vo
výške 1 800,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. DOMY ZEME, OZ Malinová – požadovaná suma 2 000,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním Jarného Dubštok festivalu
(honoráre pre prednášajúcich a hudobných hostí, cestovné náklady, reklama, výroba,
výlep plagátov, propagácia podujatia).
Keďže Mesto Prievidza má záujem podporiť realizáciu festivalu a MsZ bola samostatne
v rozpočte na rok 2020 schválená suma 5000,00 € pod Programom 11.4.2 s názvom
Prievidzské festivaly, komisia ŠaK rozhodla o výške podpory.
Uznesením č. 30/20 odporučila primátorke mesta použiť čiastku na podporu festivalu vo
výške 500,00 €.
Prítomní: 7
Hlasovanie – Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4)
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS - v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte
ochorenia COVID-19 sú na území mesta Prievidza zrušené všetky kultúrne a spoločenské
akcie a podujatia.
Komisia odporúča, aby sa slávnostné udeľovanie mestského ocenenia Prievidzský anjel
a celomestské oslavy pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnili v náhradnom termíne.
K bodu 5)
► Členovia komisie boli informovaní o doručenej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Prievidza od OZ DOMY ZEME, Malinová. Občianske združenie požadovalo 1400,00
eur za účelom podpory podujatia „Besedy o tvorivom spôsobe života“. Žiadosť nebola
predložená Komisii školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi na posúdenie, nakoľko nespĺňala
podmienky podľa § 6 ods. 3 VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta. Podľa § 9 ods. 2 VZN č. 8/2019 sa nejednalo o mimoriadny prípad, žiadosť
o poskytnutie dotácie bola z procesu posudzovania vyradená.
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a určila ďalší
termín zasadnutia komisie ŠaK predbežne na deň štvrtok 23. apríla 2020 o 8.00 h.

Helena Dadíková, v. r .
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala: A. Bartolenová
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K bodu 6)
UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení z 12. marca 2020
od 17/20 do 30/20
17/20 - Stanovisko k materiálu č. 26/20
18/20 - Stanovisko k materiálu č. 15/20
19/20 - Stanovisko k materiálu č. 14/20
20/20 - Stanovisko k materiálu č. 16/20
21/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Vatel, s.r.o
22/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - OZ Stay Tuned
23/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Divadelná spoločnosť
24/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - MO Matice slov. - Cyril a Metod
25/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - MO Matice slov. - 100. výročie
26/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - MO Matice slov. - Fotogr. súťaž
27/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - SZ Úmev
28/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Art kino Baník - Fest. Stre3t PD
29/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Art kino Baník - Fest. Fúzie
30/20 - Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - OZ DOMY ZEME - Fest.Dubštok
Uzn. č. 17/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 26/20 – Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ
Rastislavova ul. 416/4, Prievidza z evidencie majetku
II.
odporúča MsZ schváliť materiál č. 26/20 s pripomienkami:
Komisia navrhuje neupotrebiteľný majetok vyradiť a zároveň odporúča, aby sa z vyradeného
materiálu ZŠ ešte z funkčných zariadení použili zariadenia pre Spokojnosť - centrum
sociálnych služieb, n.o Prievidza, Harmónia Prievidza a Denné centrá v meste Prievidza, ktoré
prejavia záujem o zariadenia.
Uzn. č. 18/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 15/20 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku
pohrebísk
II.
odporúča MsZ schváliť materiál č. 15/20 bez pripomienok
Uzn. č. 19/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 14/20 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach
II.
odporúča MsZ schváliť materiál č. 14/20 s pripomienkami:
komisia k § 6 predmetného VZN – navrhuje:
1. a) ponechať minimálny počet detí pre zriadenie letnej prevádzky ŠKD tak ako je uvedené
v návrhu – v počte 20 detí;
b) striedanie škôl, zabezpečujúcich letné ŠKD po dvoch týždňoch.
2. Komisia súhlasí s doplnením § 12 o bod 2, v ktorom bude zadefinované vyúčtovanie
zálohovej platby v ZŠ.

5

Uzn. č. 20/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie:
► materiál č. 16/20 – Návrh Internej smernice – IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
II.
odporúča MsZ schváliť materiál č. 16/20 bez pripomienok
Uzn. č. 21/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Vatel, s. r. o, Bojnice – požadovaná suma 3 300,00 €
- na krytie časti nákladov spojených s konaním 18. ročníka hudobného festivalu LETNÁ
PAUZA na Námestí slobody (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, doprava, ozvučenie,
osvetlenie).
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Vatel, s. r. o na uvedený účel vo výške 500,00 € (na čiastočné krytie nákladov na koncerty
organizované na Námestí slobody.
Uzn. č. 22/20
Komisia školstva a kultúry
II.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Stay Tuned, OZ Div. Nová Ves – požadovaná suma 1 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním 8 ročníka festivalového podujatia Pedal Steel
Guitar Session v priestoroch KaSS v Prievidzi (honorár pre hlavného hosťa a honorár pre
sprievodnú kapelu).
MsZ bola samostatne v rozpočte na rok 2020 schválená suma 5000,00 € pod
Programom 11.4.2 s názvom Prievidzské festivaly.
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Stay Tuned, OZ Div. Nová Ves na uvedený účel vo výške 800,00 €.
Uzn. č. 23/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Divadelná spoločnosť, OZ Prievidza – požadovaná suma 1 500,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním rozprávkového predstavenia „Kráľov príbeh
(nákup, výroba, šitie kostýmov, výroba a nákup rekvizít, grafic. Návrh a realizácia
scénografických prvkov predstavenia).
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Divadelnej spoločnosti, OZ Prievidza na uvedený účel vo výške 1200,00 €.
Uzn. č. 24/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 400,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním osláv výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
(propagácia a publicita – tlač plagátov, pozvánok, pamätných listov, vystúpenie speváckeho
zboru Rozkvet)
II.
neodporúča primátorke mesta poskytnúť :
Miestnemu odboru Matice slovenskej dotáciu z rozpočtu mesta na vyššie uvedený účel.
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Uzn. č. 25/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 1 500,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním slávnostného večera pri príležitosti osláv 100.
výročia založenia Matice slovenskej v Prievidzi (strava, občerstvenie pre účinkujúcich
a účastníkov večera, honoráre a dopravné náklady pre účinkujúcich, prednášajúcich v rámci
semináru, prenájom priestorov, grafická príprava, tvorba, tlač bulletinov, edukačných záložiek,
propagácia – letáky, plagáty, pozvánky, príprava a tvorba videodokumentu).
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Miestnemu odboru Matice slovenskej na uvedený účel vo výške 300,00 €
Uzn. č. 26/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Miestny odbor Matice slovenskej, Prievidza – požadovaná suma 1 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním X. ročníka fotografickej súťaže „HORNÁ NITRA
MOJIMI OČAMI“(propagácia a publicita – tlačová príprava a tlač fotografií, materiál, honoráre
pre účinkujúcich, strava a občerstvenie pre účinkujúcich a pozvaných hostí)
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Miestnemu odboru Matice slovenskej na uvedený účel vo výške 200,00 €
Uzn. č. 27/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:
Spevácky zbor Úsmev, Prievidza – požadovaná suma 2 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s účasťou ženského speváckeho zboru na Medzinárodnej
súťaži spev. zborov – Grieg international choir festival 2020 v Bergene – Nórsko (úhrada
dopravných nákladov)
II.
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
Speváckemu zboru Úsmev, Prievidza na uvedený účel vo výške 1 500,00 €
Uzn. č. 28/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť, vyradenú z procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta, ktorá nespĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 VZN č. 8/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Podľa par. 9 ods. 2 VZN č. 8/2019 sa
nejedná o mimoriadny prípad:
Art kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 6 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním dvojdňového festivalu „Stre3t PD“ (honoráre
účinkujúcim, technické zabezpečenie – zvuk, svetlo, materiálové náklady na výtvarné
pomôcky a iné pomôcky potrebné na zabezpečenie chodu festivalu, tlač a propagácia
podujatia).
II.
odporúča primátorke mesta použiť:
čiastku 1200,00 € z rozpočtu mesta na podporu festivalu „Stree3t PD“ z kapitoly 11.4.2 Prievidzské festivaly.
Uzn. č. 29/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť, vyradenú z procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta, ktorá nespĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 VZN č. 8/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Podľa par. 9 ods. 2 VZN č. 8/2019 sa
nejedná o mimoriadny prípad:
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Art kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 1950,00 €
na krytie časti nákladov, spojených s konaním festivalu „Fúzie 2020“ (honoráre
účinkujúcim, propagácia projektu, prenájom zvukovej a svetelnej techniky, ostatné
technické zabezpečenie).
II.
odporúča primátorke mesta použiť:
čiastku 1800,00 € z rozpočtu mesta na podporu festivalu „Fúzie 2020“ z kapitoly 11.4.2 Prievidzské festivaly.
Uzn. č. 30/20
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie žiadosť, vyradenú z procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta, ktorá nespĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 VZN č. 8/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Podľa par. 9 ods. 2 VZN č. 8/2019 sa
nejedná o mimoriadny prípad:
DOMY ZEME, OZ Malinová – požadovaná suma 2 000,00 €
na krytie časti nákladov spojených s konaním Jarného Dubštok festivalu
(honoráre pre prednášajúcich a hudobných hostí, cestovné náklady, reklama, výroba, výlep
plagátov, propagácia podujatia).
II.
odporúča primátorke mesta použiť:
čiastku 500,00 € z rozpočtu mesta na podporu festivalu „Jarný Dubštok“ z kapitoly 11.4.2 Prievidzské festivaly.
Komisia školstva a kultúry žiada MsZ v Prievidzi zaoberať sa možnosťou navýšenia
finančných prostriedkov a ich zaradenia do I. zmeny rozpočtu mesta na kapitolách 11.4.2 –
Prievidzské festivaly, 11.4.3 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou
školstva a kultúry, 11.4.5 – Hornonitrianske folklórne slávnosti, 11.4.9 – Dotácie na podporu
cirkevných organizácií, z dôvodu vysokého počtu doručených žiadostí a záujmu podporiť
významné aktivity kultúrnych subjektov v roku 2020.

Helena Dadíková, v. r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala: A. Bartolenová
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 12. marca 2020
Číslo uznesenia: .........17/20......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........18/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........19/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 6

Proti: 0

za
neprítomná
neprítomný
za
za
zdržal sa
za
zdržal sa
za
za
neprítomná
Zdržal sa: 2

9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........20/20......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........21/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........22/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Číslo uznesenia: .........23/20......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........24/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

proti
neprítomná
neprítomný
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
neprítomná

Prítomní: 8
Hlasovanie - Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........25/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 7
Hlasovanie - Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Číslo uznesenia: .........26/20......
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasoval/a

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 7
Hlasovanie - Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........27/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 7
Hlasovanie - Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo uznesenia: .........28/20......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helena Dadíková
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Viera Dušičková
Branislav Gigac
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

za
neprítomná
neprítomný
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomná

Prítomní: 7
Hlasovanie - Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Prezenčná listina
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi, konaného
12. marca 2020 v čase od 08.00 h do .... 10,45... h
Helena DADÍKOVÁ, predsedníčka
od ..8,00........ do .. 10,45............

.................v.r................................

Mgr. Peter KRŠKO
od ................. do ........................

.................ospr.............................

Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ
od ..8,00........ do .. 10,45............

.................v.r................................

PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ
od ..8,00........ do .. 10,45............

.................v.r................................

PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ
od ..8,00........ do .. 10,45............

.................v.r................................

Ing. Richard TAKÁČ
od ..8,00...........do ...10,00............

................ v.r...............................

Mgr. Zuzana VRECKOVÁ
od ................. do ........................

.................ospr.............................

Branislav GIGAC
od ..8,00........ do ..10,45.............

..................v.r...............................

NEPOSLANCI:
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ
od ...8,00....... do ....10,45...........

................. v.r...............................

Mgr. Dana HORNÁ
od ...8,00........ do ....10,45...........

................. v.r...............................

Mgr. Ľudmila HÚSKOVÁ
od .................. do ........................

..................ospr.............................

Aneta Bartolenová, zapisovateľka
od ...8,00........ do ...10,45............

..................v.r................................

Prizvaní:
Mgr. B. Révayová, ved. odboru školstva a st. o občana

....v.r................................

PhDr. K. Machová, riaditeľka ZŠ Rastislavova

....v.r................................

13

