Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov
zo dňa 16.06.2021
konanej v zasadačke MsÚ v Prievidzi
Začiatok zasadnutia: 14.30 h
Ukončenie zasadnutia: 15,30 h
Prítomní členovia: MUDr. P. Oulehle, MVDr. V. Petráš, K. Vráblová, MDDr. V. Drábiková,
Ing. P. Paulík, PaedDr. Iveta Lauková, Ing. Š. Škríp, Mgr. J. Búry
Prizvaní:

Ing. T.Dobrotka, JUDr. R. Pietrik

Rokovanie viedol MUDr. P. Oulehle, predseda komisie.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ
Prerokovanie žiadostí o vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP obyvateľov
Diskusia a záver

K bodu 1)
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie MUDr. P. Oulehle. K predloženému
programu neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy. Prítomní členovia program jednohlasne
odsúhlasili.
K bodu 2)
KSoO prerokovala nasledovné materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ dňa
28.6.2021:
Mat. č. 37/21 – Správa o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia za rok 2020 predložila
Katarína Vráblová, riaditeľka zariadenia
Komisia uznesením č. 23/21 odporučila Správu o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia
zobrať na vedomie bez pripomienok.
Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za: 8

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Mat. č. 40/21 – Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej
organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci
Koncesnej zmluvy so spol. SMMP Prievidza predložil Ing. T.Dobrotka, vedúci
majetkového oddelenia
Komisia uznesením č. 24/21 odporučila Návrh na zúženie nehnuteľného majetku
v správe rozpočtovej organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehnuteľného
majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP Prievidza schváliť bez pripomienok.

Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mat. č. 41/21 – Návrh VZN č. 6/2021 o podmienkach držania psov na území mesta
Prievidza predložil JUDr. R.Pietrik, vedúci právnej kancelárie
Komisia uznesením č. 25/21 odporučila VZN č. 6/2021 o podmienkach držania psov na
území mesta Prievidza schváliť s pripomienkou riešiť vedenia psa s náhubkom pri
voľnom pohybe.
Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za:8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mat. č. 42/21 – Návrh Doplnku č. 1 k IS 114 Smernica o hospodárení s bytovým fondom
vo vlastníctve mesta Prievidza predložil JUDr. R.Pietrik, vedúci právnej kancelárie
Komisia uznesením č. 26/21 odporučila Doplnok č. 1 k IS 114 Smernica o hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza schváliť bez pripomienok.
Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Mat. č. 43/21 – Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome súp.č. 20775/2 a č.
20771/10 na Ul.J.Okáľa v Prievidzi predložil JUDr. R.Pietrik, vedúci právnej kancelárie
Komisia uznesením č. 27/21 odporučila Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom
dome súp.č. 20775/2 a č. 20771/10 na Ulici J.Okáľa v Prievidzi schváliť bez pripomienok.
Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Z odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia boli dňa 14.6.2021
odstúpené dve žiadosti na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta:
Šuhajnárová, Prievidza
Tóthová, Prievidza
Parízeková, Prievidza
Komisia uznesením č. 28/21
volebného obdobia pre:

odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto do konca

Šuhajnárová, Prievidza
Parízeková, Prievidza
nakoľko uvedení žiadatelia spĺňajú schválené kritéria 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.

Komisia uznesením č. 28/21 neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto do konca
volebného obdobia pre:
Tóthová, Prievidza
nakoľko žiadateľka nespĺňa schválené kritéria 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.
Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4)
V závere podpredseda KSoO MUDr. P. Oulehle všetkým poďakoval za účasť.
Najbližšie riadne rokovanie komisie sa bude konať podľa temínov odporučených na rokovaní
MsZ.

MUDr. Peter Oulehle
predseda komisie

V Prievidzi 16.06.2021
Zapísala: Mgr.Iveta Zimančoková

Uznesenia
komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov
Zoznam uznesení
komisie starostlivosti o obyvateľov
zo dňa 16.06.2021
od 14.30 do 15,30 h.
číslo: 23/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Správu o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia

II. odporúča MsZ zobrať na vedomie bez pripomienok
Správu o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia
číslo: 24/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS
Prievidza a následné rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so
spol. SMMP Prievidza

II.

odporúča MsZ schváliť
Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS
Prievidza a následné rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so
spol. SMMP Prievidza

číslo: 25/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Návrh VZN č. 6/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza

II.

odporúča MsZ schváliť
Návrh VZN č. 6/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza
s pripomienkou riešiť vedenia psa s náhubkom pri voľnom pohybe.

číslo: 26/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Doplnok č. 1 k IS 114 Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta Prievidza

II.

odporúča MsZ schváliť
Doplnok č. 1 k IS 114 Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta Prievidza

číslo: 27/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome súp.č. 20775/2 a č. 20771/10 na
Ul.J.Okáľa v Prievidzi

II.

odporúča MsZ schváliť
Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome súp.č. 20775/2 a č. 20771/10 na
Ul.J.Okáľa v Prievidzi

číslo: 28/21
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:
Šuhajnárová, Prievidza
Tóthová, Prievidza
Parízeková, Prievidza

II.
odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesta
Šuhajnárovej, Prievidza a
Parízekovej,, nakoľko žiadateľky spĺňajú 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.
II.
neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesta Tóthovej, Prievidza, nakoľko
žiadateľka nespĺňa 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.

MUDr. P. Oulehle
predseda komisie

