
 
 
 

UZNESENIA 
Komisie školstva a kultúry  

 
                                             Zoznam uznesení  zo 7. augusta 2014 
                                                                 od  4 do 11 
 
 
 

 

  4.   Návrh Doplnku č. 3 k IS  25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa  

        mesta 

  5.   Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi 

  6.   Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa  

         programového rozpočtu za obdobie 1-6/2014 

  7.   Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 

  8.   Harmonogram podujatí pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

       na   školsky rok 2014/2015 

  9.   Žiadosti o poskytnutie dotácie 

10.   Návrhy na udelenie ocenení k 70. výročiu SNP 

11.   Riešenie priestorov a protipožiarne opatrenia ZUŠ L. Stančeka 

 
 
 
 
 
 č. 4/2014 
Komisia školstva a kultúry  

I. berie na vedomie 
           Návrh Doplnku č. 3 k IS  25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
           mesta 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 3 k IS  25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 

mesta 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

č. 5/2014 

Komisia školstva a kultúry 

           berie na vedomie Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014 

č. 6/2014 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa 
programového rozpočtu za obdobie 1-6/2014 

II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu 

správu programového rozpočtu za obdobie 1-6/2014 

hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 



č: 7/2014 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie 
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 

II. odporúča MsZ 

schváliť  II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 

hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

č. 8/2014 

Komisia školstva a kultúry žiada odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ o spracovanie 

Harmonogramu kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta na školský rok 2014/2015. 

 

č. 9/2014 

Komisia školstva a kultúry 

    I. berie na vedomie žiadosti  o poskytnutie dotácií  

   II. odporúča  poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta takto: 

      Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – 1000,00 eur  na obnovu Kaplnky Dobrého    
      Pastiera v Necpaloch, 
      Rehoľa piaristov na Slovensku – 10000,00 eur  na obnovu severnej fasády kolégia  
      piaristov, 
      Hudobnícky REVOSKLAD, Silenceforce SoundSystem - 150.00 eur na hudobné     
      podujatie rozpočtovým presunom na KaSS  (propagácia, autorské poplatky) 
      hlasovanie: všetci prítomní „za“  
 
č. 10/2014 
Komisia školstva a kultúry 
     I.  berie na vedomie Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 70. výročia SNP 
    II.  odporúča  MsZ 
         schváliť  návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza Oblastnému výboru SZPB a 
         Základnej organizácii SZPB 
         hlasovanie:  všetci prítomní „za“          
 
č. 11/2014 
Komisia školstva a kultúry odporúča  
    I.   riešiť nedostatok priestorov  ZUŠ L. Stančeka  poskytnutím jedného pavilónu ZŠ na Ul.  
         Rastislava  
   II.   zabezpečiť protipožiarne opatrenia – protipožiarne dvere poskytnutím 1500.00 eur 
         z rozpočtu mesta  
hlasovanie:  všetci prítomní „za“          
     
 

 


