
                   Zoznam uznesení Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
                                                     zo dňa  9. júla 2018 
     
                                                      od 22/18  do 26/18 
 
 
22/18  -   Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie 
23/18  -   Poskytnutie dotácie K-2000, združeniu na podporu kultúry hornej Nitry na 
               realizáciu dvoch veľkoplošných nástenných malieb v Zariadení pre seniorov  
24/18   -  Opakovaná požiadavka na riešenie amfiteátra v meste Prievidza a sedenia     
               v Dome kultúry 
25/18   -  Požiadavka na zvýšenie financií na dotácie z KŠaK 
26//18  -  Jubilujúci jednotlivci, kolektívy a organizácie v kultúre a školstve v roku 2019 
 
 
Uzn. č. 22/18 
 
Komisia školstva a kultúry   
I. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie: 
-      Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu č. 20174 Prievidza - žiada 
       2000,00 eur na zachovanie fresky pod zateplením a výrobu vernej kópie na zateplení 
       bytového domu. 
-      Spevácky zbor Úsmev – žiada 2000,- eur ako úhradu časti nákladov na  ubytovanie,  
       dopravu a látku na sukne, na základe účasti na medzinárodnom festivale zborového 
       umenia. 
-      Rodičovské združenie pri Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi – žiada 500,- eur 
        na financovanie medzinárodnej spolupráce – pobyt našich žiakov v meste Retiers  
       (Francúzsko); 
 
 II. berie na vedomie: 
 -      ponuku na spoluprácu a vystúpenia speváckeho zboru  The Chamber Choir     
        z Bratislavy; 
 
III. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto: 
-      Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu č. 20174 Prievidza -  
       2000,00 € na zachovanie fresky pod zateplením a výrobu vernej kópie na zateplení 
       bytového domu – rozpočtovým presunom. 
-      Speváckemu zboru Úsmev –  1000,00 € ako úhradu časti nákladov na  ubytovanie,   
       dopravu a zakúpenie látky na sukne, na základe účasti na medzinárodnom festivale 
       zborového   umenia  -  po II. úprave rozpočtu; . 
-      Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi –  500,00 € 
       na financovanie medzinárodnej spolupráce – pobyt žiakov v meste Retiers  
       (Francúzsko). 
 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
Uzn. č. 23/18 
 
Komisia školstva a kultúry 
I. berie na vedomie: 
-      žiadosť K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry o poskytnutie dotácie z rozpočtu    
      mesta  na projekt dvoch veľkoplošných nástenných malieb, realizovaných v Zariadení pre     
      seniorov, ul. M. Rázusa  č. 17 v Prievidzi maliarkou Darinou Struhárovou, prievidzskou  
      rodáčkou. 
 



II. odporúča primátorke mesta: 
-     riešiť financovanie projektu dvoch  veľkoplošných nástenných malieb, realizovaných 
v Zariadení pre seniorov, ul. M. Rázusa č. 17 v Prievidzi prostredníctvom Dohody 
o vykonaní práce. 
 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
Uzn. č. 24/18 
 
Komisia školstva a kultúry 
I. žiada opakovane vedenie mesta zaoberať sa: 
a)  riešením budovania amfiteátra pre potreby mesta 
b)  riešením opravy resp. výmeny nevhodného sedenia v sále Domu kultúry 
c)  riešením odmeňovania učiteľov ZŠ a ZUŠ ( napr. forma 13. platu ) a riešením preplácania 
nadčasových hodín učiteľom. 
 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
Uzn. č. 25/18 
 
Komisia školstva a kultúry 
I. žiada  vedenie mesta:   
poskytnúť pre Komisiu školstva a kultúry v rámci II. úpravy rozpočtu mesta minimálne 2 tisíc € 
na dotácie v oblasti kultúry na riešenie aktuálnych požiadaviek pre oblasť kultúry .   
 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
Uzn. č. 26/18 
 
Komisia školstva a kultúry 
I. žiada  riaditeľku RKC a OŠaSoO MsÚ Prievidza:   
vypracovať zoznam jubilujúcich jednotlivcov a kolektívov  z Prievidze v roku 2019 a škôl 
a školských zariadení (vrátane riaditeľov) na území mesta Prievidza.  
 
Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 
 
 
 
                                                                                        Helena   D a d í k o v á, v.r. 
Zapísala: A. Bartolenová                                     predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
 
 


