
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.4.2015 

od 17 do 25  

 

17. Návrh na určenie rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚP mesta Prievidza. 

 

18. Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a hodnotiaca správa o plnení 

rozpočtu mesta Prievidza za rok 2014. 
 

19. Návrh  I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015.  
 

20. Návrh na 1. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2015. 

21. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 31.12.2014. 

22. Návrh na udelenie ocenení mesta Prievidza členov Klubu vojenských dôchodcov 

Prievidza pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad 

fašizmom. 

23. Návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku žiaka v školskom klube 

u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza. 

24. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 160/2014 mesta Prievidza  o určení výšky dotácie na 

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

území mesta Prievidza pre rok 2015. 

25. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre Materské centrum 

Slniečko, Športová 134,  Prievidza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.4.2015 

od 17 do 25 

 

 

číslo: 17/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na určenie rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚP mesta Prievidza.  

  

II. odporúča MsZ 

schváliť Určenie rozsahu Zmeny a doplnkov č. 16 k  ÚP mesta Prievidza 

s pripomienkou zo dňa 18.3.2015: 

1. lokalita UPC 1-2, investičný zámer Karmel – KSoO odporúča zahrnúť uvedenú 

lokalitu do zmien a doplnkov č. 16. 

2. Lokalita UPC 13-1, bývalá MŠ Š. Závodníka -  KSoO odporúča, aby sa daný objekt 

ponechal výlučne pre účely MŠ. 

3. Lokalita UPC 1-5, Kopanice, zámer p. Šebo – KSoO odporúča a trvá na tom, aby 

uvedená lokalita bola zapracovaná  do ÚP ako verejná zeleň. 

4. Lokalita UPC 8-1, bývalá záhradná škôlka TEZAS p. Kohajda – KSoO odporúča, 

aby bola lokalita zachovaná  ako verejná zeleň resp. územie využité na rekreačné 

účely, park alebo športoviská.  

 

číslo: 18/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

mesta Prievidza za rok 2014. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a hodnotiacu správa o plnení 

rozpočtu mesta Prievidza za rok 2014.   

číslo: 19/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

            Návrh  I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015.  
 



II. odporúča MsZ 

schváliť  I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015.   

číslo: 20/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2015. 

II. odporúča MsZ 

schváliť 1. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2015. 

číslo: 21/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 31.12.2014. 

II. odporúča MsZ  

schváliť Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 31.12.2014. 

číslo: 22/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na udelenie ocenení mesta Prievidza členov Klubu vojenských dôchodcov 

Prievidza pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad 

fašizmom. 

II. odporúča MsZ 

schváliť udelenie ocenení mesta Prievidza členov Klubu vojenských dôchodcov 

Prievidza pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad 

fašizmom. 

 

číslo: 23/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku žiaka v školskom klube u neštátneho 

zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza. 

II. odporúča MsZ  

schváliť zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku žiaka v školskom klube u neštátneho 

zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza s pripomienkou: 

KSoO neodporúča navýšenie sumy vyššej ako 88 %. 



číslo: 24/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 160/2014 mesta Prievidza  o určení výšky dotácie na 

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

území mesta Prievidza pre rok 2015. 

II. odporúča MsZ  

schváliť  Doplnok č. 1 k VZN č. 160/2014 mesta Prievidza  o určení výšky dotácie na 

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

území mesta Prievidza pre rok 2015. 

 

číslo: 25/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Materské centrum 

Slniečko, Športová 134,   Prievidza. 

II. odporúča primátorke mesta  

- schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 300,00 € pre Materské 

centrum Slniečko, Športová 134,   Prievidza na  zorganizovanie XI. ročníka „Míľa 

pre mamu“, ktoré sa bude konať dňa 9.5.2015, na úhradu nákladov spojených so 

zabezpečením  ozvučenia a reklamy.  

- schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 450,00 € pre Materské 

centrum Slniečko, Športová 134, Prievidza na zorganizovanie podujatia 

„Rodičovský deň – dni komunity“, ktorý sa bude konať v týždni od 7.-12.9.2015 

v priestoroch MC Slniečko, na nákup spotrebného materiálu, cien, propagačného 

materiálu, zabezpečenie občerstvenia a pod.  

 

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


