
 
                                                          UZNESENIA 
                                          Zoznam uz nesení zo 16. 01. 2017                                                                            
                                                      od 1/17 do 2/17 
 
 
 1/17    -   Stanovisko k materiálom MsZ 
 2/17    -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácií v roku 2017 v oblasti  
                 školstva a kultúry 
Uznesenie č. 1/17 
Komisia školstva a kultúry 
 
I.  berie na vedomie 
 
materiál č. 1/17 - Zosúladenie zriaďovacích listín MŠ, školských jedální pri MŠ, a CVČ 
Spektrum  v znení ich dodatkov so sieťou škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a VZN 
mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste 
materiál č. 2/17 – Úprava názvov základných škôl a ZUŠ L. Stančeka v ich zriaďovacích 
listinách 
materiál č. 3/17 – Návrh Doplnku č. 1 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza 
materiál č. 4/17 - Stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska ako súčasti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Fantastic, Chrenovec – Brusno 359 
materiál č. 6/17 – Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 
 
II.  odporú ča MsZ 
 
materiál č. 1/17 - Zosúladenie zriaďovacích listín MŠ, školských jedální pri MŠ, a CVČ 
Spektrum  v znení ich dodatkov so sieťou škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a VZN 
mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste, 
materiál č. 2/17 – Úprava názvov základných škôl a ZUŠ L. Stančeka v ich zriaďovacích 
listinách, 
materiál č. 3/17 – Návrh Doplnku č. 1 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza, 
materiál č. 4/17 - Stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska ako súčasti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Fantastic, Chrenovec – Brusno 359, 
materiál č. 6/17 – Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza  
 
schváliť bez pripomienok 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
 
Uznesenie č. 2/17 
Komisia školstva a kultúry 
 
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácií:  
 
1. OZ Spevácky zbor ROZKVET: 
    účasť speváckeho zboru na medzinárodnom  festivale   -  1500,00 eur 
    vybavenie šatnice členov speváckeho zboru – 3000,00  eur 
     
 
2. Regionálne kultúrne centrum: 
    jazzový festival Fúzie  - 1000,00 eur 
    Ešte dúšok leta – 1000,00 eur 



    metodika  v oblasti ZPOZ – 300,00 eur 
    výstavy prievidzských umelcov – 600,00 eur 
    Hornonitrianske folklórne slávnosti – 4000,00 eur 
 
3. Združenie na podporu kultúry hornej Nitry K-2000 – slávnostný večer oceňovania 
    Kultúrnych pracovníkov za rok 2016 – Kultúra 2016 – 300,00 eur 
 
4. Občianske združenie BERKAT – filmový festival Jeden svet – 1000,00 eur    
 
5. Občianske združenie Radosť z hudby a umenia – slávnostný koncert  – 500,00 eur 
     pri príležitosti 10. výročia vzniku  Hudobnej školy YAMAHA v Prievidzi 
 
6.  Spoločenstvo BUDÚCNOSŤ  - zateplenie objektu so zachovaní prvkov pôvodnej 
     architektúry – 3000,00 eur 
 
II. odporú ča primátorke mesta poskytnú ť  dotácie v oblasti školstva a kultúry takto: 
 
    1. Regionálne kultúrne centrum: 

- metodika  v oblasti ZPOZ – 200,00  eur 
- výstavy prievidzských umelcov –  500,00 eur 
- Hornonitrianske folklórne slávnosti –  3.400,00 eur 

 
     2. Združenie na podporu kultúry hornej Nitry K-2000 – slávnostný večer oceňovania 
         kultúrnych pracovníkov za rok 2016 – Kultúra 2016 – 300,00 eur  
 
     3. Občianske združenie BERKAT – filmový festival Jeden svet – 750,00 eur    
 
     4. Občianske združenie Radosť z hudby a umenia – slávnostný koncert  – 400,00 eur 
         koncert k 10. výročiu vzniku  Hudobnej školy YAMAHA v Prievidzi 
 
III.  komisia neodporú ča poskytnú ť dotáciu: 
  
     -    Regionálne kultúrne centrum  jazzový festival Fúzie  -  fin. prostriedky sú zahrnuté  
           v rozpočte spoluorganizátora – ZUŠ L. Stančeka 
 

- Spoločenstvo BUDÚCNOSŤ  - zateplenie objektu so zachovaní prvkov pôvodnej  
           architektúry –  žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v § 5., bod 6. VZN č. 131/2012 

(žiadosť sa vzťahovala na už uskutočnenú aktivitu) 
 
 
 
 
 
        
 
                                                                                     Helena  D a d í k o v á 
                                                                       predsedníčka komisie školstva a kultúry 
Zapísala: O. Ďurčenková                                                                                                  
 
 


