
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 11.6.2014 
od 1 do 4 

 

 

1. Výročná správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia n. o. Harmónia, n.o. za rok 2013 
2. Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2014 
4. Prerokovanie žiadostí o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 11.6.2014 
od 1 do 4 

 
číslo: 1/2014 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
      Výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia n. o. Harmónia, n.o. za rok     
       2013. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Výročnú   správu a o činnosti a výsledkoch hospodárenia n. o. Harmónia, n.o. 
za rok 2013. 

 

 
číslo: 2/2014 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č.  2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  

 

číslo: 3/2014 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2014. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. 
 
 
 
 



 

číslo: 4/2014 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP: M. Vojtilovej, P. 
Šikruhu, Ing. M. Součeka, D. Poljakovej.  
 

II.  odporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: M. Vojtilovej,  nakoľko menovaná 
žiadateľka spĺňa  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 

  
III.  neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: 

P. Švikruhovi, Ing. M. Součekovi a D. Poljakovej nakoľko žiadatelia  nespĺňajú 
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. Silvia Hrnková 
predsedníčka komisie 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


