
 

                        Komisia školstva a kultúry pri    Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

 

                                                                       Z á p i s n i c a  

                      zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 

                                       22. novembra  2016 v čase od 8.00 do 10.00 hodiny 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                   UZNESENIA 

                                                        komisie školstva a kultúry      

 

                                                    Zoznam uznesení z 22. 11. 2016                                                                              

                                                        od 37/16 do  42/16 

 

 

37/16    -     Stanovisko k materiálom MsZ 

38/16    -      Rozpočtový presun 

39/16    -      Žiadosť OZ GoodSports o prenájom priestorov 

40/16    -      Návrh na zmenu úradne určenej obradnej miestnosti  a sobášnych dní  

                      v pôsobnosti Matričného úradu  Prievidza  (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ) 

41/16    -      Žiadosť OZ Tanečný klub  Fantastic – priestory pre súkromnú školu 

42/16    -      Žiadosť Ing. A. Machatu – umiestnenie pamätnej tabule Š. Šalátovi 

 

 

Uznesenie č. 37/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie  

     materiál č. 71/16 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č.. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, 

     materiál č. 72/16 – Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych  

     daniach, 

     materiál č. 73/16 – Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na     

     dieťa/žiaka ZŠ, MŠ, ZUŠ, 

     materiál č. 78/16 – Návrh programového rozpočtu  mesta Prievidza ba rok 2017 a roky  

     2018,  2019, 

     materiál č. 81/16 – Návrh rozpočtu KaSS na roky 2017, 2018, 2019. 

II. odporúča MsZ  schváliť bez pripomienok 

      materiál č. 71/16 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č.. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, 

      materiál č. 72/16 – Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych  

      daniach, 

      materiál č. 73/16 – Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  

      dieťa/žiaka ZŠ, MŠ, ZUŠ, 

      materiál č. 81/16 – Návrh rozpočtu KaSS na roky 2017, 2018, 2019. 

III.  odporúča MsZ schváliť s pripomienkou 

      materiál č. 78/16 – Návrh programového rozpočtu  mesta Prievidza ba rok 2017 a roky  



      2018,   2019   – pripomienka: vzhľadom na bezodkladnú potrebu riešiť nevyhovujúci stav  

      sedadiel vo  veľkej sále   DK na sídlisku Píly  zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2017  

      finančné prostriedky na  ich výmenu 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 38/16 

Komisia školstva a kultúry  

       schvaľuje  rozpočtový presun  finančných prostriedkov vo výške 500,00 eur  vzhľadom na   

       potreby   reprezentačných výdavkov na obradoch z programového rozpočtu 9-8-2 –  

       09.5.0-640 na  program 4.4.1-08.2.0-630 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 39/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.  berie na vedomie 

    žiadosť OZ  GoodSports o výnimku z nájomného z dôvodu hodného osobitného zreteľa  na  

    dlhodobý prenájom  časti objektu CVČ Spektrum  (telocvičňa, kancelárske priestory,     

     klubovňa – učebňa, športový areál) 

II. odporúča MsR, resp. MsZ vzhľadom na doterajšie viac ako 20 ročné pôsobenie 

občianskeho  

     združenia  a   športové  aktivity detí a mládeže pod jeho vedením, na spôsob práce s deťmi  

     a mládežou, bezplatné navštevovanie klubu a dobrovoľnícku činnosť vedúcich,   stanoviť   

     tomuto subjektu pri  určení výšky nájomného  najnižšiu možnú sadzbu 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 40/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.  berie na vedomie 

    návrh na zmenu úradne určenej obradnej miestnosti  v pôsobnosti Matričného úradu  

    Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ) a návrh na zmenu sobášnych dní   

a sobášnych  

    hodín  v období od 15. 01. 2017 – 31. 03. 2017 

II. odporúča MsZ schváliť  

    zmenu úradne určenej obradnej  miestnosti  v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza  

    (Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ) a  zmenu sobášnych dní a sobášnych  hodín  v období 

od  

    15. 01.2017 – 31. 03. 2017 tak, ako je uvedené v návrhu spracovanom  Matričným úradom  

    Prievidza  

 

Uznesenie č. 41/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie žiadosť OZ Tanečný klub Fantastic  o súhlas s elokovaným pracoviskom  

II.  odporúča po preverení oprávnenosti žiadosti prenájom priestorov na činnosť   

elokovaného  



     pracoviska 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uznesenie č. 42/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie žiadosť Ing. A. Machatu o spoluprácu pri umiestnení pamätnej tabule Š.  

     Šalátovi 

II.  odporúča Ing. A. Machatovi obrátiť sa so žiadosťou na vlastníka kaplnky v mestskej časti  

     Necpaly  

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

 

 

                                                                                                              Helena Dadíková 

Zapísala: O. Ďurčenková                                                 predsedníčka komisie školstva a kultúry 


