
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa  29.4.2019 

od 11 do 27 

 

1. Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza.                     

2. Návrh Doplnku č. 1 k IS – 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza.  

3. Návrh IS č. 102 – Štatút denných centier.                    

4. Záverečný účet mesta Prievidza.  

5. Návrh  na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019.       

6. Návrh  Doplnku č. 2 k IS – 55 – Štatút VVO mesta Prievidza.  

7. Správa ZpS o plnení rozpočtu k 31.12.2018.    

 

8. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2019.    

9. Návrh IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO.  

 

10.  Návrh Doplnku č. 4 k IS – 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta.  

 

11. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza v roku 2019.  

 

12.  Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 

162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017.   

 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Centrum sociálnych služieb – 

DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza. 

14.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Nový domov, n.o., K. 

 Kuzmányho č. 35,  Prievidza. 

 

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Fórum pre pomoc starším,  

Záhradnícka 24, Prievidza.                           

16. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2019 pre Slovenský Červený kríž, územný 

spolok, Staničná č. 2,  Prievidza. 

 

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

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 29.4.2019 

od 11 do 27 

 
 

číslo: 11/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na  území mesta Prievidza.                     

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na  území mesta Prievidza.  

číslo: 12/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k IS – 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 1 k IS – 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza.     

číslo: 13/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 102 – Štatút denných centier.                    

II. odporúča MsZ 

schváliť  IS č. – 102  – Štatút denných centier.      

číslo: 14/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza.                    

II. odporúča MsZ 

schváliť Záverečný účet mesta Prievidza.      

číslo: 15/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019.                       

II. odporúča MsZ 

schváliť  I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019.                            



 

číslo: 16/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  Doplnku č. 2 k IS – 55 – Štatút VVO mesta Prievidza.                  

II. odporúča MsZ 

schváliť   Doplnok č. 2 k IS – 55 – Štatút VVO mesta Prievidza.  

číslo: 17/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Správu ZpS o plnení rozpočtu k 31.12.2018.    

                

II. odporúča MsZ 

schváliť  Správu  ZpS o plnení rozpočtu k 31.12.2018.    

číslo: 18/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2019.                     

II. odporúča MsZ 

schváliť  I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2019.                       

číslo: 19/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO.     

                  

II. odporúča MsZ 

schváliť  IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO 

s nasledovnými pripomienkami:     

1. V prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb KSoO 

navrhuje zmenu odmeňovania zapisovateliek komisií a rád (bytová, masmediálna a pod) z 10,00 €/ 1 

zasadnutie na 10,00 €/ 1 h. 

2. V bode 2. Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku ponechať pôvodnú výšku.    

číslo: 20/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k IS – 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta.  

                

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok  č. 4 k IS – 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta.  

    



číslo: 21/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza v roku 2019.   

                

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza v roku 2019.   

  

číslo: 22/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 

162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017.   

                 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza v roku 2019.   

číslo: 23/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Centrum sociálnych služieb 

– DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza,  na nákup senzorických hračiek a pomôcok, 

prostredníctvom ktorých je možné získať v primeranom množstve zmyslové skúsenosti, ktoré 

sú nevyhnutné pre rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnej služby.    

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Centrum sociálnych služieb – DOMINO, 

Veterná č. 11,  Prievidza vo výške 500,00 €  na nákup senzorických hračiek a pomôcok, 

prostredníctvom ktorých je možné získať v primeranom množstve zmyslové skúsenosti, ktoré 

sú nevyhnutné pre rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnej služby.    

číslo: 24/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Nový domov, n.o., K. 

Kuzmányho č. 35,  Prievidza,  na nákup didaktickej techniky tzv. audiovizuálnej pomôcky 

na podporu sociálnej služby „včasná intervencia“, pomôcky budú využívané pre potreby 

vzdelávania prijímateľov sociálnej služby.  

 

II. odporúča primátorke mesta 



poskytnúť  dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Nový domov, n.o., K. Kuzmányho č. 35,  

Prievidza vo výške 700,00  € na nákup didaktickej techniky tzv. audiovizuálnej pomôcky na 

podporu sociálnej služby „včasná intervencia“, pomôcky budú využívané pre potreby 

vzdelávania prijímateľov sociálnej služby.  

 

číslo: 25/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Fórum pre pomoc 

 starším, národná sieť, OZ,  Záhradnícka  č. 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 2019 pre Fórum pre pomoc starším, národná sieť, 

OZ, Záhradnícka 24 Prievidza,  vo výške 500,00 € na  úhradu  časti nákladov za prevádzku 

Senior linky.    

                        

číslo: 26/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 pre Slovenský Červený kríž, 

územný spolok, Staničná č. 2,  Prievidza na oceňovanie darcov krvi plaketami prof. MUDr. 

Jána Janského, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2019 v KaSS Prievidza.  

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu pre Slovenský Červený kríž, územný spolok, Staničná č. 2,  Prievidza 

z rozpočtu mesta v r. 2019  vo výške 600,00 € na oceňovanie darcov krvi plaketami prof. 

MUDr. Jána Janského, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2018 v KaSS Prievidza.  

 

číslo: 27/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov  ŤZP:  

1. Švantnerová B.,  Prievidza,  

2. Modranová L.,  Prievidza,  

3. Bujnová E.,  Prievidza,   

4. Teličáková A., Prievidza,  

5. Súderová D.,   Prievidza.   

 

II. odporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto L. Modranovej, 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.  

III.     neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: 

1. Švantnerová B.,  Prievidza,  

2. Bujnová E.,  Prievidza,   

3. Teličáková A., Prievidza,  

4. Súderová D.,  Prievidza,    

- nakoľko uvedené žiadateľky 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.  

 

 

 

 

MVDr. Vladimír Petráš 

  podpredseda komisie 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


