
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 13.5.2015 
od 26 do 29  

 

26. Návrh Štatútu denných centier. 
 

27. Lokálna stratégia mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
„Prievidza pre všetkých“. 

 

28. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre Nový domov, n.o., 
K. Kuzmányho č. 35,  Prievidza. 

 

29. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre Centrum 
sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, Prievidza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 13.5.2015 
od 26 do 29 

 
 
číslo: 26/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Štatútu denných centier.  
  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Štatút denných centier. 

číslo: 27/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Lokálnu stratégiu mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
„Prievidza pre všetkých“. 
 

II.  odporúča MsZ zobrať na vedomie 
Lokálnu stratégiu mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
„Prievidza pre všetkých“. 

číslo: 28/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre Nový domov, n.o., K. 
 Kuzmányho č. 35,  Prievidza. 
 

II.  odporúča primátorke mesta 
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 400,00 € pre Nový domov, 
n.o., K. Kuzmányho č. 35, Prievidza na  zakúpenie praktickej pomôcky - šijacieho 
stroja, ktorý by slúžil na výchovu a vzdelávanie v rámci pracovnej terapie a záujmovej 
činnosti detí so zdravotným postihnutím.   
 

číslo: 29/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 



Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre Centrum sociálnych 
služieb – DOMINO, Veterná č. 11, Prievidza.  
 

II.  odporúča primátorke mesta 
schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 500,00 €  na zakúpenie 
elektronicky polohovateľného lôžka ABE-190-0 s matracom, ktoré bude slúžiť 
imobilným deťom pri relaxačných aktivitách realizovaných rehabilitačným 
pracovníkom. 

 

 
MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


