
                                                              UZNESENIA 
                                                   komisie školstva a kultúry      
 
                                              Zoznam uznesení z 13. 10. 2016                                                                             
                                                          od 34/16 do  36/16 
 
 
 34/16  -   Stanovisko k materiálom MsZ 
 35/16  -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie d otácií v II. polroku 2016 v oblasti  
                 školstva  
  36/16 -    Vyhlásenie prehliadky „Prievidza kresl í a maľuje“ 
  37/16  -   Výber názvu fontány na Námestí slobody  
 
Uznesenie č. 34/16 
Komisia školstva a kultúry 
I.   berie na vedomie  
     materiál č. 66/16 – Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ, Ul. P. Dobšinského a jej súčastí     
     a MŠ, Ul. P. Dobšinského  v PD a zradení ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského a jej súčastí, 
     materiál č. 67/16 – Návrh VZN č. 8 o zrušení ZŠ, Malonecpalská a jej súčastí a MŠ,     
     Malonecpalská v PD a zriadení  ZŠ s MŠ, Malonecpalská, PD a jej súčastí, 
     materiál č. 68/16 – Zosúladenie zriaďovacích listín ZŠ a ZUŠ v meste Prievidza v znení     
     ich dodatkov so sieťou škôl a ŠZ SR, 
     materiál č. 69/16 – Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta PD, 
     materiál č. 70/16 – Návrh Doplnku č. 5 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v PD           
     a ďalších fyzických osôb 
 
II. odporúča MsZ  schváliť  bez pripomienok 
     materiál č. 66/16 – Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ, Ul. P. Dobšinského a jej súčastí     
     a MŠ, Ul. P. Dobšinského  v PD a zradení ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského a jej súčastí, 
     materiál č. 67/16 – Návrh VZN č. 8 o zrušení ZŠ, Malonecpalská a jej súčastí a MŠ,     
     Malonecpalská v PD a zriadení  ZŠ s MŠ, Malonecpalská, PD a jej súčastí, 
     materiál č. 68/16 – Zosúladenie zriaďovacích listín ZŠ a ZUŠ v meste Prievidza v znení     
     ich dodatkov so sieťou škôl a ŠZ SR, 
     materiál č. 69/16 – Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta PD, 
     materiál č. 70/16 – Návrh Doplnku č. 5 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v PD           
     a ďalších fyzických osôb 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
 
Uznesenie č. 35/16 
Komisia školstva a kultúry  
I.   berie na vedomie  
     žiadosť MŠ na Nábreží sv. Cyrila o poskytnutie príspevku vo výške  
     200,00 eur na krytie nákladov spojených s oslavou 40. výročia založenia MŠ   
 
II.   odporúča  
      poskytnúť rozpočtovým presunom MŠ na Nábr. sv. Cyrila  200,00 eur na oslavu 40.  
      výročia založenia MŠ 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
Uznesenie č. 36/16 
I.   berie na vedomie 
     návrh koncepcie na organizovanie výtvarnej prehliadky pre žiakov ZUš LS  
     „Prievidza kreslí a maľuje“  
II. odporúča primátorke mesta 



     vyhlásiť v okt.2016 prehliadku pre žiakov ZUš LS  
     „Prievidza kreslí a maľuje“  
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
 
Uznesenie č. 37/16 
Komisia školstva a kultúry odporúča z 21 návrhov na pomenovanie fontány na Námestí 
slobody zaslaných obyvateľmi mesta  vybrať názov z týchto :  
č. 9 – Fontána pohody,  č. 10 – Fontána pod lipami,  č. 20 – Fontána slobody.  
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Helena  Dadíková 
                                                                               predsední čka komisie školstva a kultúry 
Zapísala: O. Ďurčenková                     
 
 
 
 
 
 


