
                                                       
 

                                                     UZNESENIA 

 

                                 komisie školstva a kultúry zo 14. 6. 2016 

 

                     

14. jún 2016   
 

  20/16    -    Stanovisko k materiálom  MsZ  

  21/16    -    Podujatia KaSS a CVČ Spektrum 

  22/16    -    Publikácia M. Krčíka    „Aeroklub Prievidza“ 

  23/16    -    Busta  M. R. Śtefánika – návrh na prechod do vlastníctva mesta Prievidza 

  24/16    -    Žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi 

  25/16    -    Podpora projektu „Pamätníci – o nedávnej histórii mesta Prievidza“ 

  26/16    -    Fúzie – návrh na II. úpravu rozpočtu mesta 

 

 

Uzn. č. 20/16 

Komisia školstva a kultúry  

I.    berie na vedomie 

      materiál č. 45/16 – Návrh Doplnku č. 4 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ      

      a ďalších fyzických osôb, 

      materiál 48/16 – Zmena delegovaných zástupcov mesta v radách škôl a školských      

      zariadení 

II.  odporúča MsZ schváliť  materiál č. 45/16 a 48/16 bez pripomienok 

 

Uzn. č. 21/16 

Komisia školstva a kultúry   berie na vedomie podujatia KaSS a CVČ Spektrum organizované  

v júni  a počas letných prázdnin  

 

Uzn. č. 22/16 

Komisia školstva a kultúry  odporúča zakúpiť z rozpočtu mesta Prievidza publikáciu M. Krčíka  

S názvom  „Aeroklub Prievidza“  v počte 15 ks pre potreby mesta a do knižničného fondu  

pobočiek mestskej knižnice 

 

Uzn. 23/16 

Komisia školstva a kultúry  

I.   odporúča prechod busty M. R. Štefánika umiestnenej na Ul. M. R. Štefánika do vlastníctva       

     mesta jej odkúpením od zadávateľa diela Ing. J. Šimka 

II.  žiada do II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2016 zaradiť finančné prostriedky  na  

     odkúpenie busty M. R. Štefánika vo výške ceny za dielo  

 

 



Uzn. č. 24/16 

Komisia školstva a kultúry  berie na vedomie  bez výhrad zaradenie finančných prostriedkov 

v celkovej výške 3000,00 eur  do rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016  formou dotácie 

Rímskokatolíckej cirkvi na  krytie nákladov spojených s technickým zabezpečením 

Prievidzskej púte 2016  (2000,00 eur) a spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej ulici (1000,00 eur)  

 

Uzn. č. 25/16 

Komisia školstva a kultúry berie na vedomie bez výhrad poskytnutie finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 1800,00 eur  formou dotácie spoločnosti ABECEDY s. r. 

o. na realizáciu audiovizuálneho projektu „Pamätníci – o nedávnej histórii mesta Prievidza“ 

v zmysle rozpočtového opatrenia  primátorky mesta č. 7  

 

Uzn. č. 26/16 

Komisia školstva a kultúry  

odporúča do II. úpravy rozpočtu mesta zaradiť finančné prostriedky vo výške 1000,00 eur na 

organizovanie jazzového festivalu s názvom Fúzie v Prievidzi 

 

 
 

                                                                                    Helena Dadíková 

                                                                              predsedníčka komisie školstva a kultúry 

 

 

Spracovala: O. Ďurčenková 
 


