
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa  11.4.2012 o 15.30  hod.  

na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v  Prievidzi 
 
 
Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková,  MUDr. J. Šlapák,   Mgr. R. Dlábiková,  MUDr. M. Jakubis,  
                    MVDr. V. Petráš,  , PaedDr. I. Lauková,  B. Vidová, Mgr. J. Králová 
 
Ospravedlnený:  MUDr. L. Babiak, MUDr. H. Valovičová 
   
Prizvaní:  Ing. M. Bielický, Ing. B. Magdolen,  Mgr. V. Miklasová, Mgr. Alojz Vlčko, 
                J. Dobrovodský 
             
P r o g r a m :  l) Otvorenie 

2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ 
3) Prerokovanie žiadostí o vyhradené parkovacie miesta pre občanov ŤZP 
4) R ô z n e  

 
  
K bodu 1) 

Zasadnutie  komisie  otvorila  a  jej priebeh  viedla predsedníčka komisie MUDr. 
Hrnková.   K predloženému programu neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy. 
 
 
K bodu 2) 

Prerokovaný bol materiál do MsR  a MsZ: 
1. mat.č. 22/2012 – Návrh VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania 

a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta  
2. mat.č. 23/2012 – Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie plnenia rozpočtu 

k 31.12.2011 
3. mat.č. 25/2012 – Záverečný účet mesta za rok 2011 a hodnotiaca správa o plnení 

rozpočtu mesta za rok 2011 
4. mat.č. 26/2012 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 
5. mat.č. 27/2012 – Návrh IS č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 

v bytových domoch v majetku mesta Prievidza oprávneným FO a PO 
6. mat.č. 29/2012 – Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994  o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov 
7. mat.č. 31/2012 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ... pre rok 2012 
8. mat.č. 32/2012 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 

obvody v meste Prievidza.  
 
KSoO berie  prerokovaný materiál na vedomie bez pripomienok a odporúča ho na schválenie.                                                             
 
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 3) 

Z referátu územného plánovania boli dňa 11.4.2012 odstúpené 2 žiadosti na 
prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta: 

 



1. Júlia Jobková, Urbárska 9/6, Prievidza – znovu prehodnotenie žiadosti 
2. Žaneta Vaškovičová, Nábr. sv. Cyrila 10/2, Prievidza 

 
 
I. KSoO  odporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto:  
 

1. Žanete Vaškovičovej, Nábr. sv. Cyrila 10/2,  Prievidza – do konca r. 2014 
- nakoľko menovaná žiadateľka spĺňa  schválené kritériá na prideľovanie vyhradeného 

parkovacieho miesta pre občanov ŤZP v zmysle U-MsZ č. 61/2009 zo dňa 24.2.2009, 
v znení U-MsZ 171/09 zo dňa 28.4.2009.  

 
II. KSoO  neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: 
 

1. Júlii Jobkovej, Urbárska 9/6, Prievidza  
- nakoľko  žiadateľka  nespĺňa schválené kritériá na prideľovanie vyhradeného 

parkovacieho miesta pre občanov ŤZP v zmysle U-MsZ č. 61/2009 zo dňa 24.2.2009, 
v znení U-MsZ 171/09 zo dňa 28.4.2009, preto nie je možné odporučiť pridelenie 
vyhradeného parkovacieho miesta,  

- komisia odporúča postúpiť žiadosť na znovu prehodnotenie príslušnému VVO, ktoré 
rozhodne s  konečnou platnosťou. 

 
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 
 
K bodu 4) 
       Vedúca OŠaSoO p. Mgr. Miklasová informovala prítomných členov komisie 
o pripravovanom doplnku k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 
Prievidza a podala informáciu aký je administratívny  priebeh vyradenia dvoch ZŠ zo siete 
škôl a školských zariadení.  
       Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.  
 
 
 
 
 
                                                                                        MUDr. Silvia Hrnková 
                                                                                        predsedníčka komisie 
 
 
V Prievidzi 12.4.2012 
Zapísala: Mgr. J. Králová 
 
 


