
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 03.05.2017 

od 18 do 34 

 

1. Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza o určení názvov ulíc a číslovaní budov 

v meste. 

2. Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza 

za rok 2016. 

3. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŚ a ŠZ zriadeného na území mesta Prievidza 

pre rok 2017. 

4. Správa o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016. 

 

5. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v r. 2017. 

6. Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v r. 2017. 

7. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/12 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Prievidza. 

8. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

9. Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 K-2000, združenie na 

podporu kultúry hornej Nitry,  Prievidza. 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Centrum sociálnych 

služieb DOMINO, Veterná 11, Prievidza. 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spojená škola internátna, 

Úzka č.2, Prievidza. 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Združenie informačných 

a poradenských centier mladých v SR- ZIPCeM, Tenisová 25, Prievidza . 

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Sv. Lujza, n .o. , M. R. 

Štefánika 29, Handlová. 

15. Vyhradené parkovacie miesto pre Sombatyová Darina, Mojmírova 5/5, Prievidza. 



16. Vyhradené parkovacie miesto pre Miroslav Kollárik, Gorkého 46/4, Prievidza. 

17. Návrh na zvýšenie príspevku pre novonarodeného obyvateľa mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 03.05.2017 

od 18 do 34 

 

číslo: 18/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza o určení názvov ulíc a číslovaní budov 

v meste. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza o určení názvov ulíc a číslovaní 

budov v meste s pripomienkami:  

Zvážiť zmenu navrhovaného pomenovania „Kamenná ulica“ na „Ulica Kamenica.“ 

číslo: 19/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza 

za rok 2016. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 

Prievidza za rok 2016 .  

 

číslo: 20/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŚ a ŠZ zriadeného na území mesta Prievidza 

pre rok 2017. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť  Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŚ a ŠZ zriadeného na území 

mesta Prievidza pre rok 2017. 

  

číslo: 21/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 



I. berie na vedomie 

Správa o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016. 

 

II. odporúča MsZ 

Schváliť správu o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016. 

 

číslo: 22/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v r. 2017. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť  Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v r. 2017. 

  

číslo: 23/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v r. 2017. 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v r. 2017 

s pripomienkami :  

- odporúča vybrať inú lokalitu pre umiestnenie a realizáciu projektu Petangue 

ihriska – nesúhlasí s umiestnením v parku pred ÚPSVaR, 

- navýšiť rozpočet o sumu 3800,- € na rekonštrukciu časti chodníka k ZŠ, Ul. 

energetikov . 

 

číslo: 24/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/12 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Prievidza. 

 

II. odporúča MsZ  

      Schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/12 o poskytovaní dotácií  

       z rozpočtu mesta Prievidza. 

 

číslo: 25/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

II. odporúča MsZ  



Schváliť Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

s pripomienkami :  

V § 7, bod 19, ods. 3 

-  prihlasovanie obyvateľov, záujemcov o vystúpenie na MsZ je najneskôr do 10.50 h, 

- časovo obmedziť dĺžku vystúpenia obyvateľov na 10 minút. 

 

číslo: 26/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

II. odporúča MsZ  

      Schváliť Návrh Doplnku č. č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

číslo: 27/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Odstúpenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017  K-2000, 

združenie na podporu kultúry hornej Nitry,  Prievidza Komisiou školstva a kultúry vo 

výške  600,00 €  na podporu voľnočasových aktivít seniorov – klientov ZpS, DC 

Bôbar a združenia Ars pro fenina – cyklus tvorivých dielní zameraných na tradičné 

techniky ľudovej tvorby – lektorské zabezpečenie výtvarného cyklu, náklady na 

výtvarný materiá a pomôcky, honorár za vystúpenie folkl. skupiny Košovan. 

 

II.  Odstupuje Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 K-2000, 

združeniu  na podporu kultúry hornej Nitry,  Prievidza späť na rokovanie KŠaK 

z dôvodu, že v rámci I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza sú komisii navýšené finančné 

zdroje  na poskytovanie dotácií vo výške 15.tis. € . 

 

číslo: 28/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Centrum sociálnych 

služieb DOMINO, Veterná 11, Prievidza vo výške 500 € na podporu novej sociálnej 

služby – včasnej intervencie pre ťažko zdravotne postihnuté deti,  na nákup 

vnemových, motorických, didaktických hračiek a športových pomôcok pre deti, 

ktorým sa poskytuje služba včasnej intervencie. 

 

       II.  odporúča primátorke mesta  

    Poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na r. 2017 v sume 500,- €   na podporu novej   

            sociálnej služby – včasnej intervencie pre ťažko zdravotne postihnuté deti,  na nákup 

            vnemových, motorických, didaktických hračiek a športových pomôcok pre deti,  



             ktorým sa poskytuje služba včasnej intervencie. 

 

číslo: 29/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov  

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spojená škola internátna, 

Úzka č.2, Prievidza vo výške 500,- € na nákup drobných darčekových predmetov, 

ktoré sa použijú na oceňovanie aktivít žiakov Spojenej školy internátnej, ktorí sa 

zapájajú do rôznych aktivít organizovaných školou – kultúrne vystúpenia, tvorivé 

dielne, výtvarné súťaže, spev, recitácia. 

 

II.   odporúča primátorke mesta 

 Poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na r. 2017 v sume500,- €   na nákup drobných    

darčekových predmetov, ktoré sa použijú na oceňovanie rôznych aktivít žiakov  

Spojenej školy internátnej, ktorí sa zapájajú do rôznych aktivít organizovaných školou 

– kultúrne vystúpenia, tvorivé dielne, výtvarné súťaže, spev, recitácia. 

 

číslo: 30/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov  

 

I.     berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Združenie informačných 

a poradenských centier mladých v SR- ZIPCeM, Tenisová 25, Prievidza vo výške 

3 000,- € na realizáciu projektu „Šetríme na dôchodku“.  Cieľom projektu je realizovať 

v meste Prievidza s dosahom na región okresu Prievidza zvyšovanie finančnej 

gramotnosti seniorov. Finančné prostriedky sa použijú na  materiálne a technické 

zabezpečenie aktivít projektu, odmeny lektorov, pracovníkov ZIPCeM, prenájom 

priestorov na konanie aktivít, občerstvenie pre účastníkov. 

 

II.  odkladá žiadosť na vybavenie na nasledujúce zasadnutie KSoO a ukladá zapisovateľke 

prizvať na KSoO zástupcu žiadateľa za účelom podrobnejšej prezentácie projektu. 

číslo: 31/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Sv. Lujza, n. o. ,  M. R. 

Štefánika 29, Handlová vo výške 2000,- € na nákup materiálno – technického 

vybavenia priestorov mobilného hospicu do nových priestorov detašovaného 

pracoviska mobilného hospicu v meste Prievidza. 

 

II. neodporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na r. 2017 vo výške 2000,- €  na nákup materiálno 

– technického vybavenia priestorov mobilného hospicu do nových priestorov 

detašovaného pracoviska mobilného hospicu v meste Prievidza. 

 



číslo: 32/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre Sombatyová Darina, Mojmírova 5/5, 

Prievidza. 

II. neodporúča primátorke mesta 

Schváliť žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre Sombatyová Darina, Mojmírova 

5/5, Prievidza. 

 

číslo: 33/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie  

Žiadosť na vyhradené parkovacie miesto pre Miroslav Kollárik, Gorkého 46/4, 

Prievidza. 

II. odporúča primátorke mesta  

Schváliť žiadosť o Vyhradené parkovacie miesto pre Miroslav Kollárik, Gorkého 

46/4, Prievidza. 

číslo: 34/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie  

návrh MUDr. J. Cigaňáka, PhD. navýšiť príspevok v rozpočte mesta pre novonarodené 

dieťa na 100,- €. 

II. odporúča primátorke mesta 

Predložiť návrh MsZ na zvýšenie príspevku pre novonarodené  dieťa na 100 € od 

1.1.2018. 

 

 

 

 

    Michal Dobiáš 

podpredseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


