
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 13.4.2016 
od 11 do 19 

 
 

11. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, 
v CVČ, v ŠKD, v ŠJ pri MŠ a pri ZŠ  

12. Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
13. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 
14. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
15. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu k 31.12.2015 
16. Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016 
17. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 
18. Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 
19. Prerokovanie žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 13.4.2016 
od 11 do 19 

 
číslo: 11/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, 
v CVČ, v ŠKD, v ŠJ pri MŠ a pri ZŠ.  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, 
v CVČ, v ŠKD, v ŠJ pri MŠ a pri ZŠ s nasledovnými pripomienkami:  

1. V článku 2, I. časť -  Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ – v § 3, bod 1. – prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa 
sumou (pôvodne bolo 12,00 €)  znížiť z 15,00 €  na 5,00 €. 

2. V článku 2, IV. Časť -  Príspevok v školskom klube detí - v § 6, bod 1. - mesačný  
príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch znížiť zo 6,00 € na 5,00 €.  

 
číslo: 12/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
s nasledovnými pripomienkami p. poslanca M. Dobiáša a členov komisie: 

1. Odporúča celý Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 
Prievidza stiahnúť z rokovania a posunúť na neskorší termín z dôvodu dopracovania 
ekonomických dopadov navýšenia poplatkov  na jednotlivých klientov ZpS.   
 
2. Odporúča, aby riaditeľ ZpS predložil ostatným poslancom informáciu (doplnil 
tabuľku) o finančnom dopade zvýšenia poplatkov na jednotlivých klientov ZpS 
s termínom do rokovania MsR (19.4.2016). 



3. Odporúča, aby  v článku 2, v § 3, bod 5. – sumu 2,00 €/hodina sa nahradila  
textom: sumu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.  
 
4. KSoO  podporuje vznik nového zariadenia sociálnych služieb – Zariadenie 
opatrovateľskej služby (ZOS), ale nie na úkor zníženia kapacity v ZpS. Odporúča 
zvolať mimoriadne pracovné stretnutie za účelom hľadania vhodných priestorov pre 
vybudovanie ZOS za účasti vedenia mesta, vedúceho odboru výstavby, vedúceho 
ekonomického odboru, projektového manažéra, vedúcej odboru školstva 
a starostlivosti o občana a členov komisie.  

 
číslo: 13/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiacu správu za rok 2015. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiacu správ za rok 2015. 
 

číslo: 14/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016. 

 
II. odporúča MsZ 

schváliť I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 s nasledovnou 
pripomienkou:  

Vzhľadom k tomu, že MC Slniečko sa musí sťahovať z doterajších priestorov do 
nákladnejších priestorov v CVČ v rámci I. úpravy rozpočtu odporúča navýšiť transfer 
pre MC Slniečko, OZ, Prievidza o 3 200,00 €  t.j. z doterajšej schválenej dotácie 
3800,00 € na 7 000,00 €.                                                           

 

číslo: 15/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie plnenia 
rozpočtu k 31.12.2015. 

 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie 
plnenia rozpočtu k 31.12.2015. 



číslo: 16/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016.  
 

II. odporúča MsZ 
schváliť I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016.  

číslo: 17/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. 

 

číslo: 18/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh  VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.  
 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza s nasledovnou pripomienkou: 

Preveriť do budúcnosti možnosť spracovávania BIO odpadu  v bioplynových 
elektrárňach, zistiť informáciu tohto spaľovania v ENO.  
 
 
číslo: 19/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:  

1. V. Jagdvirth, bytom Prievidza, 
2. J. Hrablík, bytom Prievidza. 

 
II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto:  

1. V. Jagdvirth, bytom Prievidza, 
2. J. Hrablík, bytom 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, preto nie 
je možné odporučiť pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta.  
 (hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0) 

 
 
 
 

MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 
 
 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


