Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
Zápis
z prerokovania a hlasovania k žiadosti o poskytnutie dotácie členmi komisie školstva
a kultúry formou PER ROLLAM v dňoch 22. – 25. 10. 2021 do 24,00 h
_________________________________________________________________________
Programom e-mailovej komunikácie s členmi komisie ŠaK bola Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Prievidza od Divadla „A“ a divadla Shanti, o. z. Prievidza, na sústredenie
členov divadla v príprave na novú divadelnú sezónu 2022/23 (cestovné náklady a ubytovanie)
ktoré sa má konať v mesiaci 11-12/2021. Nakoľko najbližšie rokovanie komisie ŠaK je
plánované na deň 18. 11. 2021, predsedníčka komisie ŠaK Helena Dadíková požiadala členov
komisie o hlasovanie k predmetnej žiadosti o dotáciu formou per rollam.
Divadlo „A“ a divadlo Shanti, o. z. Prievidza požiadalo o dotáciu v sume 700,00 eur. Zároveň
odôvodnilo neskoré podanie žiadosti v súvislosti s predchádzajúcim náročným programom
divadla, spojeným s prípravou a účasťou na Svetovom festivale amatérskych divadiel
v Monaku a prípravou na Scénickú žatvu 2021 v Martine.
Predsedníčka komisie akceptuje odôvodnenie neskorého podania žiadosti a navrhuje divadlu
poskytnúť dotáciu v sume 700,00 eur na uvedený účel, ako odmenu za výnimočnú, úspešnú
reprezentáciu na 17. svetovom festivale ochotníckeho divadla v Monaku, ktorý sa konal
v auguste 2021.
Do elektronickej komunikácie k prerokovaniu žiadosti o dotáciu sa zapojilo a formou per
rollam, t.j. hlasovalo 9 členov komisie. Do rokovania sa nezapojili a nehlasovali 2 členovia.
Uznesenie KŠaK č. 62/2021
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie
- Divadla „A“ a divadla Shanti, o. z. Prievidza – požadovaná suma 700,00 €
- na úhradu časti nákladov na sústredenie členov divadla v príprave na novú divadelnú
sezónu 2022/23 (cestovné náklady a ubytovanie)
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu
- na uvedený účel vo výške 700,00 €
Výpis hlasovania členov Komisie ŠaK z 22.–25. 10. 2021 – formou per rollam
Číslo uznesenia: .........81/21......
Meno a priezvisko
Hlasoval/a

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

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

Prítomní: 9
Hlasovanie - Za: 9

Proti: 0

za
za
za
za
za
za
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za
za
za
nehlasovala
Zdržal sa: 0
Helena Dadíková, v.r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry

Zapísala: A. Bartolenová
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