
                                                  
                                                     Zoznam uznesení z 15. januára 2018                                                                               

                                                                   od 1/18  do  3/18 

 

 1/18  -   Žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 

 2/18  -   Rozpočtové presuny 

 3/18  -    Komisia na posudzovanie návrhov na osadenie pamätných tabúľ, zverejnenie mien  

               osobností na tabuli významných hrobov,  posúdenie návrhov na osadenie  

               pamätných tabúľ  osobnostiam na stene kolumbária 

 

 

Uzn. č. 1/18 

Komisia školstva a kultúry 

I.     berie na vedomie žiadosti   o poskytnutie dotácie: 

        l.   OZ Art point  -  autorské divadelné predstavenie s názvom Experiment ľudskosti –  

            1555, 68 eur 

        2.  OZ Art point – multižánrový festival s názvom Stre/e/t PD 2018  - 5900,00 eur 

        3.  OZ Art point -  podpora celoročnej činnosti – 8000,00 eur 

        4.  OZ Art point – technické zabezpečenie priestorov Art point – svetelné a zvukové  

             vybavenie kinosály a galérie  - 3189,34 eur 

        5.  Regionálne kultúrne centrum – hudobný festival Tužina Groove – 1000,00 eur, 

        6.  Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS  - 4000,00 eur, 

        7.  Regionálne kultúrne centrum – koncerty k 635. výročiu mesta Prievidza – 5000,00     

             eur 

        8.  Regionálne kultúrne centrum – metodická pomoc v oblasti ZPOZ – 300,00 eur 

        9.  Regionálne kultúrne centrum -  oceňovanie kult. pracovníkov  Kultúra 2017 – 300,00    

             eur 

      10.  OZ FanNecpaly -  podpora celoročnej činnosti v oblasti kultúry – 1400,00 eur 

      11. OZ  Ars Pro Femina  -  tvorivé dielne pre seniorov Seniorart – 3500,00 eur 

      12. ZUŠ L. Stančeka – hudobno-poznávací zájazd – 3200,00 eur 

      13. ZUŠ L. Stančeka – husľovo-klavírny seminár – 700,00 eur 

      14. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania          

            obrazu Korunovanie Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia panny Márie – 250,00  

            eur 

      15. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania  

            sochy  sv. Bartolomeja vo farskom  kostole – 250,00 eur 

 

II.    odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto: 

        l.   OZ Art point  -  autorské divadelné predstavenie s názvom Experiment ľudskosti –  

             800,00  eur 

        2.  OZ Art point – multižánrový festival s názvom Stre/e/t PD 2018  - 3000,00 eur 

        3.  OZ Art point -  podpora celoročnej činnosti – 3000,00 eur 

        4.  OZ Art point – technické zabezpečenie priestorov Art point – svetelné a zvukové  

             vybavenie kinosály a galérie  - 1600,00 eur 

        5.  Regionálne kultúrne centrum – hudobný festival Tužina Groove – 1000,00 eur, 

        6.  Regionálne kultúrne centrum – 33. ročník HFS  - 4000,00 eur, 

        7.  Regionálne kultúrne centrum – koncerty k 635. výročiu mesta Prievidza – 2000,00     

             eur 



        8.  Regionálne kultúrne centrum – metodická pomoc v oblasti ZPOZ – 300,00 eur 

        9.  Regionálne kultúrne centrum -  oceňovanie kult. pracovníkov  Kultúra 2017 – 300,00    

             eur 

      10.  OZ FanNecpaly -  podpora celoročnej činnosti v oblasti kultúry – 1400,00 eur 

      11. OZ  Ars Pro Femina  -  tvorivé dielne pre seniorov Seniorart – 1000,00 eur 

      12. ZUŠ L. Stančeka – hudobno-poznávací zájazd –  komisia sa vyjadrí na ďalšom  

            z rokovaní 

      13. ZUŠ L. Stančeka – husľovo-klavírny seminár – komisia sa vyjadrí na ďalšom  

            z rokovaní 

      14. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania          

            obrazu Korunovanie Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia panny Márie – 250,00  

            eur 

      15. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza – výskum na prvú etapu reštaurovania  

            sochy  sv. Bartolomeja vo farskom  kostole – 250,00 eur 

Hlasovanie:  všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 2/18 

Komisia školstva a kultúry odporúča rozpočtový presun: 

1. 2000,00 eur   na zabezpečenie čižiem a krpcov pre členov FS Malý Vtáčnik z programu 11  

     – 4 – 08.2.0 – 640 – 2 – žiadosti schválené na základe   návrhu komisie školstva a kultúry     

      na program 9 – 4. 4  – 09.5.0 – 630 – Centrum voľného času  

2.   200,00 eur  k 35. výročiu MŠ na Ul. A. Mišúta z programu 9 – 8 – 09.5.0 – 640 – 2 na  

     program  9 -  1. 3 – 0950 – 630 – Materská škola Ul. A. Mišúta 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

Uzn. č. 3/18 

Komisia školstva a kultúry odporúča  vedúcemu kancelárie primátorky mesta,  

aby pri posudzovaní  a prerokovaní návrhov na osadenie pamätných tabúľ, zverejnenie mien 

osobností na tabuli významných hrobov,  posúdenie návrhov na osadenie  pamätných tabúľ  

osobnostiam na stene kolumbária   využil pôsobnosť  osobitnej komisie, ktorú menuje primátorka 

mesta na posudzovanie návrhov na udelenie Prievidzského anjela, prípadne prizval podľa potreby 

ďalších posudzujúcich   ( napr. riad. HNM, riad., HNK, riad. RKC, riad. KaSS, preds. KŠaK a pod.). 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            


