
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.4.2018 

od 11 do 19 

 

 

1. Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza 

za rok 2017.                 

2. Návrh  I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.  

3. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja  výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.      

4. Správa Zariadenia pre seniorov v Prievidzi o plnení rozpočtu k 31.12.2017. 

 

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

     

6. Návrh Štatútu rady malých mesta Prievidza. 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Centrum sociálnych 

služieb – DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza. 

8.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Nový domov, n.o., K. 

Kuzmányho č. 35,  Prievidza. 

 

9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Fórum pre pomoc 

starším, Záhradnícka 24, Prievidza.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.4.2018 

od 11 do 19 

 

 

číslo: 11/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza 

za rok 2017.                 

II. odporúča MsZ 

schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu  mesta 

Prievidza za rok 2017.                 

číslo: 12/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

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

II. odporúča MsZ  

schváliť  I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018 s nasledovnou 

pripomienkou: 

1. V programe 12 – Prostredie pre život,  podprogram 94, fun. ek. klas. 06.2.0, 716, 717  

zrušiť navýšenie rozpočtu  v sume 11 500 € na petanque ihrisko v parku Prepadliská a využiť 

finančné prostriedky zmysluplnejšie.  

2. V programe 7 – Komunikácie, podprogram 216, fun. ek. klas.  04.5.1, 716, 717 zrušiť 

navýšenie  finančných prostriedkov na sumu 24 118 € - priechod pre chodcov pred ZUŠ L. 

Stančeka na Rastislavovej ul.  a využiť finančné prostriedky zmysluplnejšie.  

číslo: 13/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja  výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.      

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja  výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.      



číslo: 14/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Správu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi o plnení rozpočtu k 31.12.2017. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť Správu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi o plnení rozpočtu k 31.12.2017. 

 

číslo: 15/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

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

      

II. odporúča MsZ 

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

číslo: 16/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Štatútu rady malých mesta Prievidza. 

      

II. odporúča MsZ 

schváliť Štatút rady malých mesta Prievidza. 

 

číslo: 17/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Centrum sociálnych 

služieb – DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza,  na zorganizovanie projektu: 

Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života -  prostredníctvom hipoterapie budú 

pozitívne ovplyvnené následky mentálneho a fyzického postihnutia klientov 

zariadenia.   

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Centrum sociálnych služieb – 

DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza vo výške 1 000,00 €  na zorganizovanie projektu: 

Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života -  prostredníctvom hipoterapie budú 

pozitívne ovplyvnené následky mentálneho a  fyzického postihnutia klientov 

zariadenia.   

 

 



číslo: 18/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Nový domov, n.o., K. 

Kuzmányho č. 35,  Prievidza,  na nákup špeciálnych pomôcok na podporu novej 

sociálnej služby – včasnej intervencie, najmä pre deti so zdravotným znevýhodnením 

od 0 – 7 rokov so špeciálnymi potrebami (nákup edukačných pomôcok pre zmyslovú 

a bazálnu stimuláciu).  

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť  dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Nový domov, n.o., K. 

Kuzmányho č. 35,  Prievidza vo výške 700,00  € na nákup špeciálnych pomôcok na 

podporu novej sociálnej služby – včasnej intervencie, najmä pre deti so zdravotným 

znevýhodnením od 0 – 7 rokov so špeciálnymi potrebami (nákup edukačných 

pomôcok pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu).  

 

číslo: 19/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Fórum pre pomoc 

 starším, národná sieť, OZ, Záhradnícka 24 Prievidza, na zorganizovanie 

 prednášok cieľom ktorých je poskytnúť starším informácie o formách, rizikách 

 a rôznych ohrozeniach používania podvodníckych konaní, poskytnutie rady 

 a pomoci v prípadoch zneužívania starších (materiál na poradenstvo –  kancelárske 

 potreby, poplatok za Senior linku, úhrada časti nákladov za nájom pre  poradenské 

 centrum). 

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť  dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Fórum pre pomoc starším, 

národná sieť, OZ, Záhradnícka 24 Prievidza,  vo výške 500,00 € na  úhradu  časti 

nákladov za prevádzku Senior linky.    

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


