
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.3.2017 

od 12 do 17 

 

 

1. Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 k územnému plánu mesta  Prievidza.  

2. Obsah zmien a doplnkov č. 4 územného plánu – centrálnej mestskej zóny mesta 

Prievidza.  

3. Návrh VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.  

4. Návrh VZN  mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997  

o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany. 

 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10, Prievidza. 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Nový domov, n.o, K. 

Kuzmányho 35, Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.3.2017 

od 12 do 17 

 

číslo: 12/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 k územnému plánu mesta  Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť obsah zmien a doplnkov č. 16 k územnému plánu mesta  Prievidza 

s pripomienkami:  

Bod 23 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi.  

Bod 24, 25, 26  – KSoO neodporúča vyhovieť žiadateľom. 

Bod 27 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi s podmienkou vybudovania komunikácie aj 

s chodníkom na vlastné náklady. 

Bod 28 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Bod 29 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi s podmienkou zmeny funkčného využitia 

celého bloku na obytné územie. 

1. KSoO odporúča zachovať jestvujúcu funkciu cintorína v rozsahu pozemku, ktorý patrí 

židovskej náboženskej obci. 

2. KSoO odporúča zachovať objekt starej výhybne železníc. 

Bod 30 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Bod 31 – KSoO sa nevyjadruje, vyjadrí sa až po stretnutí zástupcov mesta, obyvateľov 

okolitých obytných blokov a zástupcov COOP Jednoty. 

Bod 32 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Bod 33 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Bod 34 – KSoO navrhuje stiahnúť z rokovania a neodporúča zmenu funkčného využitia, 

nakoľko v minulosti boli pozemky vykúpené ako pozemky pre nový cintorín. 

číslo: 13/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 



Obsah zmien a doplnkov č. 4 územného plánu – centrálnej mestskej zóny mesta 

Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť Obsah zmien a doplnkov č. 4 územného plánu – centrálnej mestskej zóny 

mesta Prievidza s pripomienkami: 

Bod č. 1 – KSoO odporúča. 

Bod č. 2 – KSoO odporúča. 

Bod č. 3 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi.    

Bod č. 4 – KSoO odporúča vyhovieť žiadateľovi s podmienkou vybudovania podzemného 

parkoviska.  

 

číslo: 14/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.  

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk s pripomienkami: 

1. V prílohe č. 1, bod 1. KSoO odporúča nájom hrobového miesta zmeniť z 10 rokov na 20 

rokov a navýšiť dvojnásobne ceny za nájom (z dôvodu súladu s tlecou dobou). 

2. V prílohe č. 1, bod 3. KSoO odporúča zmeniť nájom urnovej schránky v kolumbáriu z 20 

rokov na 10 rokov pri zachovaní nájomného. 

3. V prílohe č. 1, bod 4. KSoO odporúča zmeniť nájom  urnovej schránky v kolumbáriu zo 40 

rokov na 20 rokov pri zachovaní nájomného. V prípade, keby sa nechcelo znížiť obdobie 

nájmu komisia odporúča navýšiť cenu nájomného.  

 

číslo: 15/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 

o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany.  

II. odporúča MsZ 

schváliť VZN mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 

o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany.  

číslo: 16/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 



Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10, Prievidza – 

požiadavka vo výške  200,00 € na  zakúpenie kvetov a vencov k pietnym aktom pri 

príležitosti osláv oslobodenia mesta, SNP, pamiatke zosnulých a nákup kvetov pri 

návštevách starých a imobilných členov pri životných jubileách.   

 

II. odporúča primátorke mesta 

schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10, Prievidza –  vo 

výške  200,00 € na  zakúpenie kvetov a vencov k pietnym aktom pri príležitosti osláv 

oslobodenia mesta, SNP, pamiatke zosnulých a nákup kvetov pri návštevách starých 

a imobilných členov pri životných jubileách.   

  

číslo: 17/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Nový domov, n.o, K. 

Kuzmányho 35, Prievidza  – požiadavka vo výške  500,00 € na podporu novej 

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

edukačných hračiek, pomôcok pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu, pomôcok pre 

terapiu snoezelen a praktickú výchovu. 

 

II. odporúča primátorke mesta 

schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre  Nový domov, n.o, K. 

Kuzmányho 35, Prievidza  – výške  500,00 €  na nákup edukačných hračiek, pomôcok 

pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu, pomôcok pre terapiu snoezelen a praktickú 

výchovu. 

 

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


