
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.5.2016 
od 20 do 26 

 

 

1. Informácia o projekte „Obnova parku pred ÚPSVaR“.  
2. Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Prievidza.  
3. Návrh Doplnku č. 4 k IS – 57 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  
4. Návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Prievidza.  
5. Prerokovanie žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spojenú školu 

internátnu, Úzka ul. č. 2, Prievidza. 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre ARS PRO FEMINA, 

OZ, Jégého 11, Prievidza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.5.2016 
od 20 do 26 

 
číslo: 20/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Informáciu o projekte „Obnova parku pred ÚPSVaR“.  

II. odporúča MsZ 
schváliť projekt „Obnova parku pred ÚPSVaR s nasledovnou pripomienkou: 

Činnosti, ktoré môže zabezpečiť TSMPD v rámci komisionárskej zmluvy 
(verejná zeleň), aby neboli predmetom žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov z nadácie SLSP. Prioritne sa zamerať na novú výsadbu.   

 
číslo: 21/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území mesta Prievidza.  
 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza s nasledovnou 
pripomienkou: 
Zachovať Prievidzské mestské dni, ktoré sa konali  v mesiaci máj tak ako 
minulé roky. Ide o významné mestské podujatie, ktoré charakterizuje identitu 
mesta Prievidza. 
  

 
číslo: 22/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS – 57 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  
 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 4 k IS – 57 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  



číslo: 23/2016 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov 
vo vlastníctve mesta Prievidza.  

 
II. odporúča MsZ 

schváliť zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov 
vo vlastníctve mesta Prievidza s nasledovnou pripomienkou: 
Požiadať právnu kanceláriu JUDr. Sotolářa o stanovisko  možnosti platieb 
nájomcov (ktorí užívajú mestské nájomné byty)   aj do  fondu  údržby a opráv.   
  

číslo: 24/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

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

1. H. Mucsková, Prievidza, 
2. E. Hlásna, Prievidza, 
3. P. Hošták, Prievidza. 

 
II. odporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: P. Hoštákovi,  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: H. Mucskovej a E. 
Hlasnej, nakoľko menované 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.  

 
číslo: 25/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
   Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spojenú školu  

internátnu, Úzka ul. č. 2, Prievidza na zakúpenie guličkového suchého bazéna 
pre deti so zdravotným znevýhodnením – predškolský vek, ktorý slúži na 
rozvoj všetkých zmyslov, hlavne hrubej motoriky, poznávanie farieb 
a orientáciu v priestore.  

 
II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Spojenú školu 
internátnu, Úzka ul. č. 2, Prievidza vo výške 500,00 €, na zakúpenie 
guličkového suchého bazéna pre deti so zdravotným znevýhodnením – 



predškolský vek, ktorý slúži na rozvoj všetkých zmyslov, hlavne hrubej 
motoriky, poznávanie farieb a orientáciu v priestore.  
 

 
číslo: 26/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 
I.  berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre ARS PRO 
FEMINA, Jégého 11, Prievidza  na podporu projektu Liečivé dotyky – cyklus 
tvorivých dielní  pre členov združenia z radov seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov mesta.  

 
II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre ARS PRO 
FEMINA, Jégého 11, Prievidza  vo výške 300,00 €, na realizáciu projektu 
Liečivé dotyky – cyklus tvorivých dielní pre členov združenia z radov seniorov 
a zdravotne postihnutých občanov mesta na lektorské zabezpečenie projektu 
a na nákup potrebného materiálu (papier, drôt, keroplast, hlina, priadza 
a pod.).  
 

 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 
 
 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


