
                                           
     

 
UZNESENIA 

Komisie školstva a kultúry  
 

                                           Zoznam uznesení  z 9. októbra 2014 
                                                           od  17/14  do  24/14 
 
 
17/14    -  Stanovisko k materiálom MsZ  
18/14    -  Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na I. polrok 2015 
19/14    -  Ocenenia pri príležitosti osláv 55. výročia založenia CVČ Spektrum 
20/14    -  Riešenie nájomných vzťahov v objektoch KaSS 
21/14    -  Elokované pracoviská ZUČ L. Stančeka 
22/14    -  Návrh na udelenie čestného občianstva  v roku 2015 D. Hevierovi  pri príležitosti  
                 60. narodenín 
23/14    -  Prevádzkové náklady  Materského centra Slniečko 
24/14    -  Údržba pieskovcového reliéfu  baníkov na objekte Domu kultúry sídl. Píly 
 
                                                               –––––––––- 
 
17/14  
Komisia  školstva a kultúry 
I.    berie na vedomie: 

- mat. č. 66/14 – Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 – Štatút MsP Prievidza 
- mat. č. 67/14 – Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 - Organizačný a prevádzkový poriadok 

MsP 
- mat. č. 70/14 – Návrh IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
- mat. č. 71/14 – Návrh IS č. 81 – Štatút Rady mladých mesta Prievidza 
- mat. č. 72/14 – Návrh IS č. 82 o symboloch mesta a ich používaní 
- mat. č. 73/14 – Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

 

II.   odporúča MsZ schváliť bez pripomienok  materiály: 
- mat. č. 66/14 – Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 – Štatút MsP Prievidza 
- mat. č. 67/14 – Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 - Organizačný a prevádzkový poriadok 

MsP 
- mat. č. 70/14 – Návrh IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ( odporúčanie 

na doplnenie časti o nájmoch nebytových priestorov pre potreby organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – KaSS, CVČ, ZŠ, ZUŠ, MŠ,  športové subjekty )   

- mat. č. 72/14 – Návrh IS č. 82 o symboloch mesta a ich používaní 
- mat. č. 73/14 – Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

 

III.   neodporúča MsZ schváliť  
- mat. č. 71/14 – Návrh IS č. 81 – Štatút Rady mladých mesta Prievidza, vzhľadom na  

nejasné označenie názvu tohto orgánu v štatúte (Rada mladých – Rada fóra detí a 
mládeže - rozdielne návrhy, zjednotiť názov) a  materiál nebol posúdený tak, ako sa 
uvádza na str. 5  návrhu IS) 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
18/14 
Komisia školstva a kultúry  
I.    berie na vedomie 
      žiadosti o poskytnutie dotácií v I. polroku 2015 týchto subjektov: OZ K-2000, Regionálne 



kultúrne centrum, OZ Art point,  OZ Senior Vtáčnik, OZ Kniha a čas a základných škôl  na 
Malonecpalskej ulici a Mariánskej ulici 
 
II.   odporúča:  

- vzhľadom na 30. ročník  Hornonitrianskych folklórnych slávností  poskytnúť  v roku  
      2015 na zabezpečenie slávností Regionálnemu kultúrnemu centru  dotáciu vo výške   
      3000,00 € 
-     zohľadniť v rozpočte KaSS na rok 2015 náklady na zakúpenie nového úžitkového  
      automobilu a veľkokapacitnej  umývačky riadnu; 
-  v rozpočte mesta na ďalšie roky počítať so zakúpením veľkého pódia, exteriérovej 

ozvučovacej techniky a veľkoplošnej obrazovky pre potreby mesta a KaSS.  
     Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
19/14    
Komisia školstva a kultúry odporúča  
udeliť  22 pracovníkom CVČ Spektrum podľa  zoznamu tvoriaceho prílohu zápisnice  
Pamätné listy mesta Prievidza pri príležitosti 55. výročia založenia CVČ. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
20/14   
Komisia školstva a kultúry odporúča 
vypracovať pravidlá na prenájom  priestorov  v majetku mesta  pri využívaní na kultúrne 
a vzdelávacie účely  vo vzťahu k organizátorom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
21/14 
Komisia školstva a kultúry odporúča  
vzhľadom na výrazný nárast počtu žiakov zapísaných do ZUŠ  L. Stančeka ( t. č. už nad 
1000 žiakov)  vytvoriť elokované pracoviská a perspektívne riešiť jej pôsobenie aj v jednom 
z pavilónov ZŠ na Rastislavovej ulici.  
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
22/14 
Komisia školstva a kultúry odporúča 
udeliť  v roku 2015 pri príležitosti 60. narodenín Čestné občianstvo mesta Prievidza  
spisovateľovi, básnikovi a publicistovi – prievidzskému rodákovi Danielovi Hevierovi. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
23/14 
Komisia školstva a kultúry odporúča 
vzhľadom na prínos pôsobenia materského centra Slniečko  podieľať sa na úhrade 
prevádzkových nákladov za objekt MŠ, v ktorom pôsobí,   sumou vo výške 55 % z rozpočtu 
mesta. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
24/14 
Komisia školstva a kultúry odporúča 
použiť  finančné prostriedky z rozpočtu mesta – program 11.  – 08.2.0.7., vo výške 200,00 € 
na vyčistenie pieskovcového reliéfu baníkov na objekte Domu kultúry na sídlisku Píly. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
 
 
                                                                                                Helena   D a d í k o v á 
Zapísala: O. Ďurčenková                                           predsedníčka komisie  školstva a kultúry 



 
 

 
 

 

 

 


