Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 13.4.2011 o 15.30 hod. na
MsÚ v Prievidzi
Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. J. Šlapák, MVDr. V. Petráš, Mgr. R. Dlábiková,
MUDr. M. Jakubis MPH, MUDr. H. Valovičová, PaedDr. I. Lauková, B. Vidová,
Mgr. J. Králová
Ospravedlnený: MUDr. L. Babiak
Prizvaní: Ing. R. Kollár, riaditeľ ZpS
Ing. Z. Homolová, poverená vedením ekonomického odboru
Ing. Arch. S. Mečiar, vedúci odd. ÚP, ŽP a reg. rozvoja
Mgr. V. Miklasová, vedúca odboru starostlivosti o občana
P r o g r a m : l) Otvorenie
2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ
3) Prerokovanie žiadostí o vyhradené parkovacie miesta pre občanov ŤZP
4) Prerokovanie výzvy na predkladanie návrhov na udelenie ocenení
5) R ô z n e
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvorila a jej priebeh viedla predsedníčka komisie MUDr.
Hrnková. K predloženému programu neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy.
K bodu 2)
Prerokovaný bol materiál do MsR a MsZ:
1. mat. č. 30/11 – Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku MsZ v Prievidzi
2. mat. č. 31/11 – Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
k 31.12.2010
3. mat. č. 32/11 – Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010 a Hodnotiaca správa
rozpočtu za rok 2010
4. mat. č. 33/11 – Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011
KSoO odporúča riešiť financovanie prevádzkových nákladov Sociálno integračného
centra, ktoré bude presťahované v letných mesiacoch z objektu na Svätoplukovej ul. č. 14
do objektu MŠ Š. Závodníka (celý jeden pavilón). Finančné prostriedky z rozpočtu mesta
v programe 13 91 10.7.0.2 (Sociálne služby) rozpočtované na r. 2011 pre SMMP s.r.o. vo
výške 10 457 € sú v rámci I. úpravy rozpočtu znížené o čiastku 2 717 €, z dôvodu, že SIC
bude v súčasných priestoroch na Svätoplukovej ul. č. 14 pôsobiť do 30.6.2011.
Podľa U-MsR č. 21/2006 a následného U-MsZ, 90 % z ročných nákladov spojených
s prevádzkou a užívaním nebytových priestorov SIC sa hradí z rozpočtu mesta.
5. mat. č. 36/11 – Návrh zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Prievidza
a návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 31/95 o územ. pláne mesta Prievidza
6. mat. č. 38/11 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác
KSoO odporúča ostatný prerokovaný materiál na rokovanie MsZ na schválenie bez
pripomienok.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3)
Z oddelenia územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja boli dňa
12.4.2011 odstúpené 3 žiadosti na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta:
- pre žiadateľov:
1. Adela Jardeková, Kútovská 15/20, 971 01 Prievidza
2. Oľga Poláčiková, J. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza - odvolanie
-

pre žiadateľov, ktorí doplnili svoju žiadosť:

3. Mária Balážiková, Urbárska 24/9, 971 01 Prievidza

I. KSoO odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Adela Jardeková, Kútovská 15/20, 971 01 Prievidza – bez obmedzenia
2. Mária Balážiková, Urbárska 24/9, 971 01 Prievidza – do konca r. 2011
- nakoľko menovaní žiadatelia spĺňajú 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.
II. KSoO neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Oľga Poláčiková, J. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza
- nakoľko
žiadateľka
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.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Členovia komisie prerokovali výzvu na predloženie návrhov na udelenie ocenení
ženám – obyvateľkám mesta Prievidza pri príležitosti osláv 240. výročia Vzbury
prievidzských žien, ktoré budú udelené v rámci Mestských dní Prievidze.
KSoO odporúča nasledovné obyvateľky mesta na udelenie ocenení uvedených v § 24,
25 a 26 Štatútu mesta Prievidza: Gabrielu Čechovú, Boženu Vidovú, Margitu Tomkovú,
Bohumilu Šúnikovú a Vlasta Petrášovú.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5)
Vedúca odboru starostlivosti o občana Mgr. Miklasová informovala členov komisie
o zámeroch mesta v sociálnej oblasti a činnosti odboru v ďalšom období.
Termín riadneho rokovania si komisia stanovila na 18.5.2011 so začiatkom o 15.30
hod. v zasadačke na Hviezdoslavovej ul. č. 3 (budova Priemstavu a.s.) v Prievidzi.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie
V Prievidzi 14.4.2011
Zapísala: Mgr. J. Králová

