
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 27.1.2016 
od 1 do 8 

 

 

1. Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 
 

2. Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 . Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 
 

3. Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov. 
 

4. Prerokovanie žiadostí o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Nový domov, 
n.o., K. Kuzmányho č. 35,  Prievidza. 
 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Centrum 
sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza. 

 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Materské 

centrum Slniečko, Športová 134,  Prievidza. 
 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T. 
Vansovej 43,  Prievidza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 27.1.2016 
od 1 do 8 

 
číslo: 1/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 

číslo: 2/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 - Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 3 k IS č. 57 -  Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

číslo: 3/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov. 

II. odporúča MsZ 
schváliť  VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov. 

číslo: 4/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
   žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:  

1. V. Jagdvirth, Prievidza, 
2. J. Meszároš, Prievidza – predĺženie. 

 
II. odporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: J. Meszárošovi,  nakoľko 

menovaný žiadateľ 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: V. Jagdvirthovi, 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.  

 
číslo: 5/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Nový domov, 
n.o., K. Kuzmányho č. 35,  Prievidza,  na nové  vybavenie vstupných 
priestorov – šatne (zakúpenie  skriniek, lavičiek a vešiakov)  pre 16 ťažko 
zdravotne postihnutých  detí  zariadenia sociálnych služieb. 
 

II. odporúča primátorke mesta 
schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Nový domov, n.o., 
K. Kuzmányho č. 35,  Prievidza vo výške 500,00 € na nové  vybavenie 
vstupných priestorov – šatne (zakúpenie  skriniek, lavičiek a vešiakov)  pre 16 
ťažko zdravotne postihnutých  detí  zariadenia sociálnych služieb. 

číslo: 6/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 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 
schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Centrum 
sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11,  Prievidza vo výške 500,00 €  na 
zorganizovanie projektu: Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života -  
prostredníctvom hipoterapie budú pozitívne ovplyvnené následky mentálneho  
a fyzického postihnutia klientov zariadenia.   
       

Číslo: 7/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 
I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Materské 
centrum Slniečko, Športová 134,  Prievidza na zorganizovanie podujatia Míľa 
pre mamu, ktorú každoročne organizujú pre ženy – matky v mesiaci máj, na 



zabezpečenie úhrady nákladov spojených so zabezpečením ozvučenia, 
reklamy, spotrebného materiálu a kultúrneho programu.  
 

II. odporúča primátorke mesta 
schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Materské centrum 
Slniečko, Športová 134,  Prievidza vo výške 700,00 €, na zorganizovanie 
podujatia Míľa pre mamu, ktorú každoročne organizujú pre ženy – matky 
v mesiaci máj, na zabezpečenie úhrady nákladov spojených so zabezpečením 
ozvučenia, reklamy, spotrebného materiálu a kultúrneho programu.  

 
Číslo: 8/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 
I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T. 
Vansovej 43,  Prievidza,  na úhradu časti prevádzkových nákladov za 
prenájom a energie v Komunitnom centre. 
 
 

II. odporúča primátorke mesta 
schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T. 
Vansovej 43,  Prievidza, vo výške 1 800,00 €,  na úhradu časti prevádzkových 
nákladov za prenájom a energie v Komunitnom centre. 
 
  

 
 
 
 

MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


