
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 29.11.2017 
od 52 do 61 

 

1. Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná  škola M. R. 

Štefánika Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi.    

2. Návrh  VZN  mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta  Prievidza č. 

157/2014 o miestnych daniach.           

3. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020. 
 

4. Návrh na vyradenie  majetku z evidencie ZpS Prievidza. 
 

5. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018, 2019  a 2020. 
 

6. Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  dieťa v MŠ, 

žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018. 

 

7. Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, 
v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ. 
 

8. Návrh VZN č. 6 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny  bytov, ateliérov 
a pozemkov. 
 

9. Návrh IS č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. 
 

10.  Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre obyvateľov ŤZP. 

 

 

     

   

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 
Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  
zo dňa 29.11.2017 

od  52 do 61 
 

 
číslo: 52/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná  škola M. R. 

Štefánika Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi.    

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť o zapožičanie čestného názvu „Základná  škola M. R. Štefánika 
Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi.    

 

číslo: 53/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 
Návrh  VZN  mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta  Prievidza č. 

157/2014 o miestnych daniach.           

II. odporúča MsZ 
schváliť   VZN  mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta  Prievidza č. 
157/2014 o miestnych daniach.           

číslo: 54/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov  
 

I. berie na vedomie 
 Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020. 

 
    II. odporúča MsZ 

schváliť rozpočet  Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020. 
   
číslo: 55/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov  
 

I. berie na vedomie 
 Návrh na vyradenie  majetku z evidencie ZpS Prievidza. 



 
II.   odporúča MsZ  
       schváliť  vyradenie  majetku z evidencie ZpS Prievidza s nasledovnou pripomienkou: 

- obrátiť sa listom na MPSVaR o súhlas a možnosť odpredať osobné motorové vozidlo 

Ranault Megane Scenic, inventárne číslo 644 5, rok výroby 2003, nachádzajúce sa 

v ZpS, stredisko M. Rázusa 17 v Prievidzi.  

 
 
číslo: 56/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
 Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018, 2019  a 2020. 

   
      II.   odporúča MsZ  
        schváliť  Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018, 2019 a 2020  
  s nasledovnou pripomienkou: 

- Navýšiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 21 000,00 € na 

Programe 7 – Komunikácie, Podprogram 2 – Výstavba miestnych komunikácií na: 

Rekonštrukciu chodníka od Cesty Vl. Clementisa, na sumu 14 000,00 € a chodník na 

Ul. energetikov (pri Novom domove, n.o.) na sumu 7 000,00 €. 

- Znížiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch na Programe 12 – Prostredie 

pre život, Podprogram 5 – Cintoríny, Položka 2 – Rekonštrukcia Domu smútku na 

Mariánskej ulici o sumu 21 000,00 €.   

 
  

číslo: 57/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  dieťa v MŠ, 

žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018. 

   
      II.   odporúča MsZ  
  schváliť  VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  dieťa v  MŠ,   
  žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018. 
 
 
číslo: 58/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, 
v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ. 



   
      II.   odporúča MsZ  
  schváliť  VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 
  a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, 
  v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ. 
 
číslo: 59/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN č. 6 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny  bytov, ateliérov 
a pozemkov. 
 

II. odporúča MsZ 
schváliť  VZN č. 6 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny  bytov, ateliérov 
a pozemkov. 

 
číslo: 60/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

III. berie na vedomie 
Návrh IS č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. 
 

IV. odporúča MsZ 
schváliť  IS č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. 
 

číslo: 61/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 
   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP:  

 J. Homola,  Prievidza. 
 
  II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto J. Homolovi, 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.  

 
 
 
 

  MUDr. Peter Oulehle 
     predseda komisie 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 


