
 

                                                Zoznam uznesení zo 16. apríla 2018                                                                               

                                                           od 12/18  do 15/18 

 

 

12/18  -   Stanovisko k materiálom MsZ 

13/18  -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie 

14/18  -   Informácia o situácii v oblasti zahraničnej partnerskej spolupráce 

15/18  -   Zabezpečenie ochrany klavíra KaSS 

 

Uzn. č. 12/18 

Komisia školstva a kultúry 

I.     berie na vedomie: 

- materiál č. 19/18  -  Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS 

- materiál č. 20/18 – Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS  na rok 2018 

- materiál č. 21/18 – Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení  rozpočtu 

mesta za rok 2017 

- materiál č. 22/18 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2018 

- materiál č. 23/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016 

- materiál č. 28/18 – Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza 

 

 

 

II.    odporúča MsZ schváliť materiály: 

- materiál č. 19/18  -  Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS 

               Hlasovanie:  všetci  prítomní „za“ 

- materiál č. 20/18 – Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS  na rok 2018 

               Hlasovanie:   6 prítomní  „za“, 1  prítomný „zdržal sa“  hlasovania 

- materiál č. 21/18 – Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení  rozpočtu        

mesta za rok 2017 

              Hlasovanie:  všetci prítomní  „za“ 

- materiál č. 22/18 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2018, 

              Hlasovanie:  4  prítomní „za“, 2  prítomní „zdržali sa“ hlasovania 

- materiál č. 23/18 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016 

               Hlasovanie:  všetci prítomní  „za“ 

- materiál č. 28/18 – Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza 

               pripomienka. Komisia žiada, aby koordinátorom rady bol zamestnanec mesta Prievidza –     

               kancelárie primátorky alebo odboru školstva 

               Hlasovanie:  všetci prítomní  „za“ 

 

 

Uzn. č. 13/18 

Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie: 

- Ľalia – združenie detí a rodičov – združenie požaduje 1320,00 eur na vzdelávacie aktivity pre 

deti, rodičov a verejnosť 

- Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux – centrum požaduje 500,00 eur na materiálne 

zabezpečenie detského letného tábora 



- Rehoľa piaristov na Slovensku – cirkevná organizácia žiada 10000,00 eur na reštaurátorské 

práce interiéru Piaristického kostola 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

II.    odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto: 

- Ľalia – združenie detí a rodičov – 500,00 eur 

- Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux –  500,00 eur  

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

III.    komisia neodporúča poskytnúť dotáciu 

- Reholi piaristov na Slovensku vzhľadom na nedostatočné krytie príslušnej kapitoly z rozpočtu 

mesta 

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 14/18 

Komisia školstva a kultúry 

žiada  kanceláriu primátorky mesta 

poskytnúť  poslancom MsZ   informácie o situácii v oblasti  zahraničnej partnerskej spolupráce 

 

Uzn. 15/18 

Komisia školstva a kultúry 

žiada riaditeľku KaSS 

o zabezpečovanie  pravidelnej starostlivosti a ochrany koncertného krídla v majetku KaSS – 2-krát 

ročne ladenie, zabezpečenie potrebnej klímy, obal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


