
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.3.2018 

od 6 do 10 

 

 

1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v  základnej škole.                                    

2. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ 

v meste Prievidza.  

3. Návrh Doplnku č. 2 k VZN  č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.  

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 07, T. Vansovej č. 16, Prievidza. 

 

5. Prerokovanie žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.3.2018 

od 6 do 10 

 

 

číslo: 6/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v  základnej škole.                                    

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok  č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v  základnej škole.                                    

 

číslo: 7/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ 

v meste Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ 

v meste Prievidza.  

 

číslo: 8/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.   

 

 



číslo: 9/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 07, T. Vansovej č. 16, Prievidza  pri príležitosti 

25. výročia založenia ZO JDS č. 07 v Prievidzi, na zabezpečenie kultúrneho 

programu, plakiet pre ocenených, zakúpenie vecných darov a kvetov, ktoré sa bude 

konať v mesiaci október 2018.    

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v r. 2018 v sume 500,00 € pre Základnú 

organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 07, T. Vansovej č. 16, Prievidza pri 

príležitosti 25. výročia založenia ZO JDS č. 07 v Prievidzi, na zabezpečenie 

kultúrneho programu, plakiet pre ocenených, zakúpenie vecných darov a kvetov.    

 

číslo: 10/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP:  

M. Gaman,  Prievidza. 

 

II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto M. Gamanovi, nakoľko 

menovaný žiadateľ 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.  

 

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


