Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 11.3.2013 o 15.30 hod.
na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v Prievidzi
Prítomní: p. MUDr. J. Šlapák, Mgr. R. Dlábiková, MVDr. V.Petráš, PaedDr. I. Lauková,
B. Vidová, MUDr. H. Valovičová, Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. M. Jakubis, MUDr. L. Babiak
Prizvaná: Ing. Z. Lukáčová, ref. životného prostredia
P r o g r a m : l) Otvorenie
2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ
3) Prerokovanie U-MsR č. 95/2013
4) R ô z n e
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a jej priebeh viedol poslanec KSoO MUDr. J. Šlapák.
K predloženému programu neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy.
K bodu 2)
Prerokovaný bol materiál do MsR a MsZ:
1. mat.č. 16/2013 – Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
KSoO má nasledovné pripomienky:
1. V § 9, bod 5. – žiada vysvetliť, čím sú zdôvodnené vyššie náklady pri obnove
hrobového miesta po uplynutí predchádzajúceho nájmu na ďalších 10 rokov ako je to
uvedené v písm. b), keď v písm. a) je cena za nájom na prvých 10 rokov nižšia.
2. V § 10, bod 2. – chýba doplnenie o písm. d), nakoľko sa na dané písm. d) odvoláva
v bode 4.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3)
Členovia komisie boli oboznámení s U-MsR č. 95/2013 z 19.2.2013, kde MsR žiada KSoO
predložiť stanovisko k sociálnej situácii Silvie Grácovej, bytom Prievidza, Ciglianska cesta
8A/211.
Komisia po podrobnom zhodnotení problému a oboznámení sa s prípadom p. Grácovej
o d p o r ú č a MsR, aby vyhovela žiadosti p. Silvii Grácovej a umožnila jej splátkový
kalendár na vzniknutý nedoplatok za úhradu mestského nájomného bytu v maximálnej výške
100,00 €/ mes., a to bez penalizácie, nakoľko príjem rodiny je na hranici životného minima
a menovaná, ktorá je sama s 3 deťmi by vyššie splátky nezvládla.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Riadne rokovanie KSoO si členovia stanovili na 17.4.2012 o 15.30 hod.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie
V Prievidzi 11.3.2013
Zapísala: Mgr. J. Králová

