
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.11.2018 

od 37 do 42 

 

 

1. Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi v roku 2018. 

2. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2019, 2020 a 2021.     

3. Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.              

4. Návrh  programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. 

5. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza. 

6. Návrh  VZN č. 3 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území 

mesta Prievidza pre rok 2019.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.11.2018 

od  37 do 42 

 

 

číslo: 37/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi v roku 2018.    

II. odporúča MsZ  

schváliť  III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi v roku 2018.  

 

číslo: 38/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2019, 2020  a 2021.     

II. odporúča MsZ  

schváliť  Rozpočet  Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2019, 2020   a 2021.     

 

číslo: 39/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.              

II. odporúča MsZ 

schváliť  III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.              

 

číslo: 40/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. 

II. odporúča  MsZ 

schváliť Programový rozpočet  mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. 

 

 



číslo: 41/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza. 

II. odporúča  MsZ 

schváliť  Doplnok č. 3 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza. 

 

číslo: 42/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  VZN č. 3 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území 

mesta Prievidza pre rok 2019.          

II. odporúča  MsZ 

schváliť  VZN č. 3 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území 

mesta Prievidza pre rok 2019.          

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


