
 
                                            
                                                   

UZNESENIA 
Komisie školstva a kultúry  

 
                                           Zoznam uznesení  z 11. septembra 2014 
                                                           od  12/14  do  16/14 
 
 

 

12/14  - Materiál  č. 63/14 - Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN    
             č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 –  
             Požiarny poriadok   
13/14  - Finančná podpora osláv 55. výročia vzniku CVČ Spektrum a návrh ocenení 
14/14  - Návrh rozpočtu na rok 2015 
15/14  - Riešenie priestorov ZUŠ L. Stančeka  
16/14  - Výročia MŠ a ZŠ   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2015 
 

 
 č. 12/14 
Komisia školstva a kultúry  

I. berie na vedomie 
            Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN    
            č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 –  
            Požiarny poriadok   

II. odporúča MsZ schváliť             

             VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005, ktorým sa  

             vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 –  Požiarny poriadok   

 hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

č. 13/14 

Komisia školstva a kultúry 

1. odporúča  poskytnúť CVČ Spektrum rozpočtovým presunom: 

     -  na oslavy  55. výročia vzniku CVČ 300,00 eur  - program  9. – 09.5.0. – 640 – 2 

     -  na ceny pre víťazov  Šarkanšou 100,00 eur – program 11. – 08.2.0.9. – 640 - 2  

hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

2.  odporúča udeliť CVČ Spektrum pri príležitosti 55. výročia vzniku Cenu mesta za    

     mimoškolskú výchovu a vzdelávanie a dlhoročným pracovníkom Ďakovný list 

hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

    

č. 14/14 

Komisia školstva a kultúry 

odporúča  MsZ zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2015 na aktivity v oblasti  mimoškolského  

vzdelávania a kultúry finančné prostriedky takto: 

Dotácie – kultúra  - 4000,00 eur 
Dotácie – vzdelávanie  4000,00 eur 
Novoročný koncert – 1000,00 eur 
Ples mesta – 2000,00 eur 
Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta – 1000,00 eur 
660. výročie prvej písomnej zmienky o Necpaloch – 2000,00 eur 



Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl. Píly – 300,00 eur 
Hornonitriansky folklórny festival  - 2000,00 eur 
Stančekova Prievidza – 1000,00 eur 
Banícky jarmok – 20000,00 eur 
Vianočný program – 1000,00 eur 
Obnova, resp. výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mestský cintorín  - 
1500,00 eur 
hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

č. 15/2014 
Komisia školstva a kultúry odporúča riešiť nedostatok priestorov na výučbu v ZUŠ L. 
Stančeka uvoľnením pavilónu ZŠ na Rastislavovej ulici 
     
č. 16/14 
Komisia školstva a kultúry žiada odbor školstva a starostlivosti o občanov MsÚ 
o spracovanie prehľadu výročí predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta v roku 2015 
 
 
 
                                                                                          Helena  D a d í k o v á  
                                                                            predsedníčka komisie školstva a kultúry 


