
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa  17.4.2013 o 15.30 h.  

na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v  Prievidzi 
 
 
Prítomní: p.  MUDr. S. Hrnková,  MUDr. M. Jakubis, Mgr. R. Dlábiková, B. Vidová,   
                MVDr. V.Petráš, MUDr. J. Šlapák, PaedDr. I. Lauková,  Mgr. J. Králová 
 
Ospravedlnení:  p. MUDr. H. Valovičová,  MUDr. L. Babiak  
   
Prizvaní: Mgr. V. Miklasová, Ing. M. Bielický, Ing. B. Magdolen, Mgr. L. Vlčko 
    
                   
P r o g r a m : 1) Otvorenie 
                       2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ 

 3) Prerokovanie žiadostí o vyhradené parkovacie miesta pre občanov  
     ŤZP 
 4) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  
 5) 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. 18/2013 – Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie rozpočtu 

k 31.12.2012 
2. mat.č. 19/2013 – Návrh na I. úpravu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2013   
3. mat.č. 20/2013 – Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiaca 

správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2012 
4. mat.č. 21/2013 – Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza 

v roku  2013 
5. mat.č. 22/2013 – Návrh VZN č. 137/2013 o MsP Prievidza 
6. mat.č. 23/2013 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 135/2012 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa/žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ zriadeného na 
území mesta Prievidza pre rok 2013 

7. mat.č. 26/2013 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 132/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta 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 d ňa 17.4.2013 odstúpené 3 žiadosti 
na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta: 

1. Emília Kmeťová, Ľ. Ondrejova 18/7, 971 01 Prievidza,  
2. Ján Kurian, V. Clementisa 21/1, 971 01 Prievidza, 
3. Milan Skonc, Krajná 103/12, 971 01 Prievidza, 

 
I. KSoO  odporú ča  prideli ť  vyhradené  parkovacie  miesto:  

1. Emília Kmeťová, Ľ. Ondrejova 18/7, 971 01 Prievidza – bez obmedzenia  
- 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  neodporú ča  prideli ť  vyhradené  parkovacie  miesto: 

1. Ján Kurian, V. Clementisa 21/1, 971 01 Prievidza, 
2. Milan Skonc, Krajná 103/12, 971 01 Prievidza, 
- nakoľko menovaní žiadatelia nespĺňajú  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.  

 
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 4) 
 
           KSoO prerokovala 4 žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na II. 
polrok 2013 v zmysle VZN č. 131/2012 pre nasledovné subjekty a s týmto 
odporúčaním: 
 

I) Nový domov, n.o., Ul. Energetikov č. 1 Prievidza 
KSoO odporú ča poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 350,00 €  na 
zakúpenie multifunkčného mixéra, ktorý je nevyhnutný pre úpravu stravy pre deti 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú umiestnené  v domove sociálnych 
služieb  pri príležitosti vianočných sviatkov. 

     (hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 

II) Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná ul . 11, Prievidza 
KSoO odporú ča poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 250,00 €  na 
nákup výchovno- vzdelávacích pomôcok pre ťažko zdravotne postihnuté deti 
umiestnené v domove sociálnych služieb, ktoré využívajú pri výchovno-
terapeutických aktivitách pri príležitosti organizovanej vianočnej besiedky. 

     (hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 1) 
 
III) Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 07, Prievid za 
KSoO odporú ča poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 300,00 € na 
zorganizovanie spoločenského podujatia pri príležitosti 20. výročia založenia ZO 
JDS č. 07 v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v mesiaci október 2013.  

     (hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 



IV)  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Pri evidza 
KSoO odporú ča poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 100,00 €  na 

úhradu nákladov spojených na zakúpenie kvetov a vencov k pietnym aktom pri 
príležitosti osláv oslobodenia mesta, SNP, pamiatke zosnulých a nákup drobných 
darčekov a kvetov pri návštevách starých a imobilných členov pri životných jubileách.       
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 5) 
          Riadne rokovanie KSoO si členovia stanovili na 15.5.2013 o 15.30 hod. 
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                        MUDr. Silvia Hrnková 
                                                                                        predsedníčka komisie 
 
 
V Prievidzi 18.4.2013 
Zapísala: Mgr. J. Králová 
 


