
UZNESENIA 

komisie školstva a kultúry 

 

12. apríl 2016 
   

  11/16    -   Stanovisko k materiálu MsZ  

  12/16    -   Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry 

  13/16    -   Žiadosť ZŠ Malonecpalská ulica -  Malonecpalská zábavná párty 

 

 

Uzn. č. 11/16 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie  tieto materiály MsZ: 

- mat. č. 17/16 – Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2015, 

- mat. č. 18/16 – Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS, 

- mat. č. 19/16 – Návrh KaSS na vyradenie hmotného majetku mesta, 

- mat. č. 24/16 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení príspevkov od zákonných  

zástupcov detí ..., 

- mat. č. 25/16 – Návrh VZN č. 4/16  o poskytovaní sociálnych služieb v meste 

Prievidza, 

- mat. č. 27/16 – Záverečný účet mesta  Prievidza a hodnotiaca správa za rok 2015, 

- mat. č. 28/16 – Návrh I. zmeny rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2016, 

- mat. č. 31/16 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel  na vymedzenom území  mesta Prievidza. 

 

II.   odporúča  MsZ  schváliť  materiály uvedené v bode I. bez pripomienok 

Uzn. č. 12/15 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie tieto žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry: 

- Združenie pre šírenie a propagáciu zborového spevu, SZ Rozkvet, 

- Súkromná základná umelecká škola Xoana, 

- K – 2000, 

- OZ Ars pro femina – komisia vzhľadom na adresátov projektu  (zdravotne postihnutí) 

odporučila zaradiť žiadosť do agendy komisie sociálnej, bytovej s zdravotnej, 

- Abecedy, s. r. o., 

- Dom Matice slovenskej, 

- MO Matice slovenskej. 

II.  odporúča odstúpiť žiadosť OZ Ars pro femina do agendy komisie sociálnej, bytovej  

      a zdravotnej 

 

Uzn. č. 13/16 

Komisia školstva a kultúry 

I.   berie na vedomie žiadosť ZŠ na Malonecpalskej ulici o rozpočtový presun vo výške 100,00  

     eur  z programu 9. na  zabezpečenie časti materiálnych nákladov Malonecpalskej zábavnej  



     párty 

II. odporúča poskytnutie príspevku z programu 9. – 09.5.0 – 640 - vo výške 100,00 eur ZŠ na  

    Malonecpalskej ulici na krytie časti nákladov spojených s konaním Malonecpalskej 

    zábavnej párty 
 

 

 

 

                                                                                            Helena Dadíková, v. r. 

                                                                              predsedníčka komisie školstva a kultúry 

Zapísala: O. Ďurčenková 

 

 

 

 


