UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení z 12. augusta 2019
od 21/19 do 25/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Žiadosť o zmenu použitia dotácie
Návrh na rozpočtový presun
Návrh spolupráce na vytvorenie fotoalbumu, ako prílohe ku Kronike mesta
Prievidza

Uzn. č. 21/19
Komisia školstva a kultúry
I.
berie na vedomie
► materiál č. 60/19 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok
2019
► materiál č. 64/19 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2019
► materiál č. 65/19 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku
2019
► materiál č. 66/19 – Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019
odporúča MsZ zobrať na vedomie:

II.

► materiál č. 60/19 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok
2019
► materiál č. 64/19 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2019 – bez pripomienok
III.

odporúča MsZ schváliť:

► materiál č. 65/19 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku
2019 - s tým, že požiadavku na doplnenie návrhu, resp. riešenie financovania niektorých
aktivít bude prezentovať na MsR predsedníčka komisie spolu s PaedDr. K. Ďurčovou.
► materiál č. 66/19 – Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019 – bez
pripomienok
Uzn. č. 22/19
Komisia školstva a kultúry
berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie:

I.
1.

2.

3.

Spevácky zbor Úsmev, OZ – požadovaná suma 2500,00 €
- úhrada časti nákladov na dopravu do talianskeho mesta Rimini – účasť zboru
na medzinárodnej zborovej súťaži International Choral Competition.
Regionálne kultúrne centrum – požadovaná suma 300,00 €
- úhrada časti nákladov na vyplatenie honorárov lektorovi školení za školenia
venované občianskej obradovosti, verejnému vystupovaniu, rétorike, výmene
skúseností členov ZPOZ, Metodický a repertoárový zborník.
Divadlo „A“ a divadlo Shanti, o.z. – požadovaná suma 1000,00 €

1

4.

5.

6.
7.

8.

9.

- na časť výdavkov spojených s dopravou divadla do mesta Sopron v Maďarsku–
účasť na Národnom a medzinárodnom festivale amatér. divadla PROGRESS
SOPRON 2019
Literárny klub POET, OZ – požadovaná suma 2000,00 €
- na cestovné náklady, ozvučenie, technické zabezpečenie a honoráre pre
interpretov, spojené s konaním festivalu Dubštok.
T.Š.V.N. Tanečný klub p. Hildy Preinerovej – požadovaná suma 2035,20 €
- na úhradu nákladov, spojených s nájmom šatnice na uskladnenie tanečných
kostýmov, hudobných produkcií, fotodokumentácie, diplomov, ocenení
a administratívnej agendy od založenia klubu Viery Nedeljakovej od roku 1959.
Spevácky zbor Rozkvet – požadovaná suma 500,00 €
- na náklady spojené s vytvorením novej webovej stránky speváckeho zboru
24 hodín s.r.o – opätovné prerokovanie žiadosti - 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 ku kronike mesta
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka
– požadovaná suma 3000,00 € – na materiálne náklady na reštaurovanie kríža
v k.ú. V. Lehôtka, pri hornej zastávke smerom na Mráznicu a náklady na
samotnú odbornú prácu reštaurátora.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka
– požadovaná suma 4000,00 € – na materiálne náklady, spojené s výrobou,
osadením a osvetlením Cyrilo-Metodského kríža, nachádzajúceho sa v k.ú.
Hradec, oblasť Bukovina
odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:

II.

1. Spevácky zbor Úsmev, OZ – sumu 700,00 €
- úhrada časti nákladov na dopravu do talianskeho mesta Rimini – účasť zboru
na medzinárodnej zborovej súťaži International Choral Competition.
2. Regionálne kultúrne centrum – sumu 300,00 €
- úhrada časti nákladov na vyplatenie honorárov lektorovi školení za školenia
venované občianskej obradnosti, verejnému vystupovaniu, rétorike, výmene
skúseností členov ZPOZ, Metodický a repertoárový zborník.
3. Divadlo „A“ a divadlo Shanti, o.z. – sumu 500,00 €
- na časť výdavkov spojených s dopravou divadla do mesta Sopron v Maďarsku–
účasť na Národnom a medzinárodnom festivale amatér. divadla PROGRESS
SOPRON 2019. 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 poskyt. dotácií z rozpočtu mesta PD v znení
Doplnku č. 3. Rozhodla, že ide o mimoriadny prípad, nakoľko tento špičkový
amatérsky divadel. súbor dlhoročne veľmi úspešne reprezentuje mesto na
krajských a celosvetocých divadel. prehliadkach a oslovuje nielen
dospelého, ale i detského diváka.
4. Literárny klub POET, OZ – sumu 850,00 €
- na cestovné náklady, ozvučenie, technické zabezpečenie a honoráre pre
interpretov, spojené s konaním festivalu Dubštok. 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 poskyt. dotácií
z rozpočtu
mesta PD v znení Doplnku č. 3. Rozhodla, že ide o mimoriadny prípad, nakoľko
festival prináša divákom rôznych vekových skupín, široké kultúrne vyžitie.
III.

neodporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu:
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-

T.Š.V.N. Tanečný klub p. Hildy Preinerovej – 2035,20 €
- na úhradu nákladov, spojených s nájmom šatnice na uskladnenie tanečných
kostýmov, hudobných produkcií, fotodokumentácie, diplomov, ocenení
a administratívnej agendy

-

Spevácky zbor Rozkvet – 500,00 €
- na náklady spojené s vytvorením novej webovej stránky speváckeho zboru
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka
-3000,00 € – na materiálne náklady na reštaurovanie kríža v k.ú. V. Lehôtka, pri
hornej zastávke smerom na Mráznicu a náklady na samotnú odbornú prácu
reštaurátora.

-

-

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka
– 4000,00 € – na materiálne náklady, spojené s výrobou, osadením a osvetlením
Cyrilo-Metodského kríža, nachádzajúceho sa v k.ú. Hradec, oblasť Bukovina

Uzn. č. 23/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča primátorke mesta
zmenu účelu použitia dotácie na základe dotácie z rozpočtu mesta na reštaurovanie
oltára sv. Michala Archanjela, pridelenej Rímskokatolíckej cirkvi, farský úrad
Prievidza – mesto povoliť tak, ako je uvedené v žiadosti. Zmena účelu použitia bude
riešená formou Dodatku k zmluve č. 341/2019.
Uzn. č. 24/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča vykonať rozpočtový presun takto:
-

-

presun 2000,00 eur z Programu 11.4.3 – Žiadosti schválené na základe
odporučeného návrhu KŚaK na Program 9.4.4. pre Centrum voľného času Ul.
Novackého 14 Prievidza na organizačné a technické zabezpečenie 1. ročníka
Medzinárodného detského folklórneho festivalu „V tej Prievidzi na rade“.

Uzn. č. 25/19
Komisia školstva a kultúry
odporúča MsR
-

zaoberať sa možnosťou spolupráce so spoločnosťou 24 hodín s.r.o., ktorá by
vyhotovovala fotografie z rôznych kultúrnych a športových podujatí, konaných
v meste Prievidza. Tieto by boli aj zverejňované na webových stránkach a
hlavným cieľom by bolo vytvorenie fotoalbumu, ktorý by slúžil ako príloha ku kronike
mesta Prievidza.

Zapísala: A. Bartolenová

Helena Dadíková, v.r.
predsedníčka komisie školstva a kultúry
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