
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 16.5.2018 

od 20 do 23 

 

 

1. Návrh  VZN č. 26/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza. 

2. Návrh  IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.   

3. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Občianske združenia 

Palčekovia, M. Rázusa 46/15, Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 16.5.2018 

od  20 do 23 

 

 

číslo: 20/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza. 

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza s nasledovnou 

pripomienkou: 

1. V § 5, bod 1 – doplniť za text  slovné spojenie -  s výnimkou vodiaceho psa.  

2. V § 5, bod 1 – vypustiť písmeno c). 

číslo: 21/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.   

II. odporúča MsZ  

schváliť IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  

číslo: 22/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza s nasledovnou 

pripomienkou: 

Na str. 7, bod 3.3. Výdavky rozpočtu mesta - v bode 3.3.2 – v doplnenom texte - 

vypustiť slovo politické.   

 

číslo: 23/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Občianske združenia 

 Palčekovia, M. Rázusa 46/15, Prievidza na zorganizovanie celoslovenského stretnutia 



 ľudí s nízkym vzrastom, ktoré sa uskutoční v dňoch 30.8. – 2.9.2018 v areáli hotela 

 Hlboké v Bojniciach. 

  

II.  odporúča primátorke mesta 

 poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2018 pre Občianske združenia 

 Palčekovia, M. Rázusa 46/15, Prievidza na zorganizovanie celoslovenského stretnutia 

 ľudí s nízkym vzrastom, ktoré sa uskutoční v dňoch 30.8. – 2.9.2018 v areáli hotela 

 Hlboké v Bojniciach,  na zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných cien pri 

 športových aktivitách organizovaných pre deti.    

 

 

 

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


