
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 25.11.2015 

od 50 do 58  

 

 

50. Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

51. Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy  

 a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ, škol. zariadenia zriadeného na území mesta. 

 

52. Návrh rozpočtu ZpS na rok 206 a na roky 2017 a 2018. 

 

53. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 2018. 
 

54. Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

157/2014 o miestnych daniach. 
 

55. Návrh VZN  mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 

158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady. 
 

56. Plán rozvoja mesta na roky 2016 – 2023. 
 

57. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na  

území mesta Prievidza. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 25.11.2015 

od 50 do 58 

 

 

číslo: 50/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

 

číslo: 51/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ, škol. zariadenia zriadeného na území mesta. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku na 

dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ, škol. zariadenia zriadeného na území mesta. 

 

číslo: 52/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh rozpočtu ZpS na rok 206 a na roky 2017 a 2018. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť rozpočet ZpS na rok 206 a na roky 2017 a 2018 s nasledovnou pripomienkou:  

- navýšiť pre ZpS z rozpočtu mesta pre r. 2016 finančné prostriedky vo výške 3000 €    

na nákup profesionálnej sušičky bielizne.                                                           

 

číslo: 53/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 2018. 

 



II. odporúča MsZ  

schváliť  programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 2018  

s nasledovnými  pripomienkami: 

- presunúť a zaradiť do rozpočtu ZpS pre r. 2016 finančné prostriedky vo výške 

3000 € na nákup profesionálnej sušičky z Programu 2: Propagácia a marketing, 

pol. 04.7.3 Cestovný ruch – propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, 

kalendáre), 

- navýšiť finančné prostriedky v programe 12, podprogram 6 – Individuálny rozvoj 

volebných obvodov, pol. 06.2.0  z 11 200 € na sumu 22 000 €.       

 

číslo: 54/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 157/2014 

o miestnych daniach. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 157/2014 

o miestnych daniach. 

 

číslo: 55/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN  mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 158/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť  VZN  mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 158/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady s nasledovnou pripomienkou: 

- v § 2 sa v doplnenom odseku 3 suma: „ vo výške 0,052 eura“  nahrádza sumou „vo 

výške 0,015 eura“.                                                             

 

číslo: 56/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Plán rozvoja mesta na roky 2016 – 2023. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť Plán rozvoja mesta na roky 2016 – 2023 s nasledovnými pripomienkami: 

a) v celom materiály – Program rozvoja mesta Prievidza doplniť aktivity z realizačnej 

časti do opatrení a aktivity z opatrení do realizačnej časti,   

b) na str. 63, nástroj 4.2.1 – slovo monitoring nahradiť pojmom venovať pozornosť, 



c) na str. 64, nástroj 5.3.1 – spojenie rekonštrukcia školských budov v meste nahradiť 

slovným spojením rekonštrukcia škôl a školských zariadení v meste,  

d) na str. 86, opatrenie 5.2.5.1 slovo audit nahradiť slovom vypracovať koncepciu, 

e) na str. 95, vypustiť celý nástroj 7.2.1, 

f) na str. 90, k SZ 6 Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry – doplniť: vybudovanie 

kruhového objazdu pre DEPE a prepojenie cesty Ul. Olympionikov s OD KORZO, 

g) na str. 73, SZ 4 Kvalitné sociálne služby, nástroj 4.1.2 doplniť:  Podpora a spolupráca 

s materskými centrami 

- záujmové aktivity pre rodičov s deťmi – spoločné trávenie voľného času, možnosti 

rozvoja rôznych zručností a vedomostí, 

- kultúrne a spoločenské podujatia pre rodiny, ktoré umožňujú spoločné rodinné 

vyžitie ako prirodzené posilňovanie najdôležitejšej sociálnej skupiny v živote každého 

jedinca, 

- podporujú reálny komunitný život mladých rodín.                                                             

 

číslo: 57/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta 

Prievidza. 

 

II. odporúča MsZ  

schváliť   Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta 

Prievidza. 

číslo: 58/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:  

1. M. Kubáň, Prievidza. 

 

II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto M. Kubáňovi,  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.  

 

 

Michal Dobiáš 

podpredseda komisie 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  



 


