
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 23.11.2016 
od 39 do 45 

 

 

1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste              
Prievidza.  

2. Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach.  

3. Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka  v ZŠ, v MŠ a v ZUŠ.  
 

4. Návrh III. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov v roku 2016. 
 

5. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza na roky 2017, 2018 a 2019. 
 

6. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 
a 2019.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 23.11.2016 
od 39 do 45 

 
 
číslo: 39/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste              
Prievidza.  

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza.  

 
číslo: 40/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach.  

II. odporúča MsZ 
schváliť  VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych 
daniach s nasledovnou pripomienkou: 
Pri reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 

- v prílohe č. 2 opraviť sadzbu v bode 1.11. b) z 0,20 na 0,25 € 
1.12.           z 0,20 na 0,25 € 

- v prílohe č.2  zvýšiť navrhovanú sadzbu dane v bode 1.11 a) z 0,40 na 
5,00 €, čím by sa zohľadnila atraktívnosť polohy verejného 
priestranstva (Námestie slobody a zároveň zahrnúť do tejto sadzby aj 
priľahlé ulice k námestiu) a zároveň by sa dosiahla regulácia 
umiestňovania takýchto zariadení v centre mesta.   

  

číslo: 41/2016 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka  v ZŠ, v MŠ a v ZUŠ.  
 



II. odporúča MsZ 
schváliť  VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka  
v ZŠ, v MŠ a v ZUŠ.  
 

 
číslo: 42/2016 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh III. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov v roku 2016. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť  III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov v roku 2016. 
 

číslo: 43/2016 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza na roky 2017, 2018 a 2019. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Rozpočet  Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2017, 2018 
 a 2019. 
 

číslo: 44/2016 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 
a 2019.  

 
II. odporúča MsZ 

schváliť  Programového rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 
a 2019.  

 
číslo: 45/2016 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP – Š. Koščovej, 
bytom Prievidza. 
 



II. neodporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto Š. Koščovej, nakoľko 
menovaná žiadateľka 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.  
 

 
 

MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


