
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.10.2015 
od 46 do 49  

 

 
46. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi 

Hevierovi pri príležitosti životného jubileá 60. rokov. 
 

47. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 pre Charitu – 
dom sv. Vincenta, n.o., Košovská cesta 19, Prievidza. 

 
48. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 pre 

„Spokojnosť“ – centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, Prievidza. 
 

49. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 pre Materské 
centrum Slniečko, OZ, Športová 134, Prievidza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.10.2015 
od 46 do 49 

 
 
číslo: 46/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi 
Hevierovi pri príležitosti životného jubileá 60. rokov. 

 
II.  odporúča MsZ 

schváliť  udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi 
Hevierovi pri príležitosti životného jubileá 60. rokov. 

 
číslo: 47/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 
I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016 pre Charitu – dom sv. 
Vincenta, n.o., Košovská cesta 19, Prievidza. 
 

II.  odporúča MsZ  
zaradiť samostatne do návrhu programového rozpočtu na rok 2016 finančnú čiastku vo 
výške 8 000,00 € v programe Sociálne služby: 13 2 10.7.0 640 pre Charitu – dom sv. 
Vincenta, n.o., Košovská cesta 19, Prievidza na činnosť nízkoprahového denného 
centra. 

 

číslo: 48/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 
I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre „Spokojnosť“ – centrum 
sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, Prievidza. 

 



II.  odporúča MsZ  
zaradiť samostatne do návrhu programového rozpočtu na rok 2016 finančnú čiastku vo 
výške 5 000,00 € v programe Sociálne služby: 13 2 10.7.0 640 pre „Spokojnosť“ – 
centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, Prievidza na činnosť 
nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktorú prevádzkujú  na Ciglianskej 
ceste 8 v Prievidzi.  

 
číslo: 49/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 
I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2016 pre Materské centrum 
Slniečko, OZ, Športová 134,   Prievidza. 

 
II.  odporúča MsZ  

zaradiť samostatne do návrhu programového rozpočtu na rok 2016 finančnú čiastku vo 
výške 3 800,00 € v programe Sociálne služby: 13 2 10.7.0 640 pre  Materské centrum 
Slniečko, OZ, Športová 134,  Prievidza na úhradu časti prevádzkových nákladov. 

 

 
MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 

 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  
 


