
                   Zoznam uznesení Komisie školstva a kultúry zo dňa 6. augusta 2018 

                                                        od 27/18  do 29/18 

  

 

27/18  -   Stanovisko k materiálom MsZ 

28/18  -   Požiadavka o prehľadné rozpisovanie položiek pri plnení rozpočtu mesta 

29/18  -   Oživenie Námestia Slobody 

 

Uzn. č. 27/18 

Komisia školstva a kultúry   

I. berie na vedomie: 

            -     materiál  č. 54/18 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa 

                  programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1-6/2018;  

- materiál č. 55/18 -   Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza 
v roku 2018; 

- materiál č. 56/18 -   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 
2018;   

- materiál č. 60/18 –  Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2018; 
- materiál č. 61/18 - Návrh na vyradenie nepotrebného a prebytočného majetku 

v budove CVČ; 
 

II. odporúča MsZ  zobrať na vedomie: 

- materiál č. 56/18 -   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 
2018 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“  

 

III. odporúča MsZ  schváliť : 

 

            -     materiál  č. 54/18 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa 

                  programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1-6/2018  

                  Hlasovanie: všetci prítomní „za“    

- materiál č. 55/18 -   Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza 
v roku 2018 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 

- materiál č. 60/18 –  Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2018 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 
 

- materiál č. 61/18 - Návrh na vyradenie nepotrebného a prebytočného majetku 
v budove CVČ 

                  Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 



Uzn. č. 28/18 

Komisia školstva a kultúry 

I. žiada  finančné oddelenie MsÚ Prievidza:   

- prehľadne rozpisovať položky v rozpočte kapitoly kultúry (rozpis podujatí, podporovaných 

z rozpočtu mesta)  

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 29/18 

Komisia školstva a kultúry 

I. odporúča vedeniu mesta : 

- zaoberať sa možnosťou oživenia Námestia slobody – zabezpečením ďalšieho mobiliáru = 

drevených hojdačiek  a   zabezpečiť podľa možností  osviežovače vzduchu v horúcich letných 

mesiacoch.  

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

 

 

                                                                                       Helena   D a d í k o v á, v.r   

Zapísala: A. Bartolenová                                     predsedníčka komisie  školstva a kultúry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


