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UZNESENIA 
komisie školstva a kultúry 

 
                                         Zoznam uznesení z 12. septembra 2019 
                                                            od 26/19  do29/19 
 
26/19  -   Stanovisko k materiálom MsZ 
27/19  -   Späť vzatie žiadosti o zmenu účelu dotácie 
28/19  -   Stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie 
29/19  -   Riešenie a umiestnenie nového  pódia na Námestí slobody  
 
Uzn. č. 26/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
 

►  materiál č. 69/19 –  Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane  
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní  
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

      ►  materiál č. 73/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 Rokovací  
      poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  
      ►  materiál č. 74/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací  
      poriadok Mestskej rady v Prievidzi 
 

II. odporúča MsZ schváliť bez pripomienok: 
 

      ►  materiál č. 69/19 –  Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane verejného    
           záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní Ústavného zákona č.  
           357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  
 
           Predsedníčka komisie bude interpretovať svoje pripomienky na MsR. 
        
      ►  materiál č. 73/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 Rokovací  
           poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 
           H. Dadíková – otázna je účasť verejnosti ( kapacitné a prevádzkové dôvody)  
 
      ►  materiál č. 74/19 –  Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací  
           poriadok Mestskej rady v Prievidzi 
 
Uzn. č. 27/19 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
 

- list od Rímskokat. cirkvi, farnosť Prievidza -  Späť vzatie žiadosti o zmenu účelu 
o zmenu účelu dotácie, ktorá bola poskytnutá na reštaurovanie obrazu  
Korunovania Panny Márie, nachádzajúceho sa v kostole na cintoríne v Prievidzi  
a vrátenie dotácie vo výške 500,-eur späť na účet mesta.  
 
Uzn. č. 28/19 
Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie:  
 
          Rehoľa piaristov na Slovensku – požadovaná suma 500,00 € 
       -  na účel spolufinancovania reštaurátorských prác projektu podporeného Ministerstvom 
          SR s názvom: Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny 
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          Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie fasádnej  sochárskej výzdoby. 
  
 

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
 
Rehoľa piaristov na Slovensku –  poskytnúť sumu 500,00 € z kapitoly 11.4.9 – 
Dotácie na podporu cirkevných organizácií – na účel spolufinancovania projektu 
podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom: Komplexná obnova kostola 
Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie 
fasádnej  sochárskej výzdoby. Komisia rozhodla poskytnúť fin. prostriedky na 
uvedený účel napriek doručenia žiadosti po termíne, určenom vo VZN mesta 
Prievidza č.131//2012 v čl.2 § 5 bode 7 o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 
Prievidza v znení  Doplnku č. 3. Rozhodla, že ide o mimoriadny prípad, nakoľko je 
potrebné zachovávať historické pamiatky na území mesta Prievidza.  

 
 
Uzn. č. 29/19 
Komisia školstva a kultúry 
odporúča architektke mesta 

- zaoberať sa  architektonickým riešením umiestnenia nového pódia na Námestí 
slobody, nakoľko pôvodné je malé a neestetické. 

 
 

 
                                                                                       Helena Dadíková, v.r. 
Zapísala: A. Bartolenová                                    predsedníčka komisie  školstva a kultúry 

 


