Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 12.10.2011 o 15.30 hod. na
MsÚ v Prievidzi

Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. J. Šlapák, MVDr. V. Petráš, Mgr. R. Dlábiková,
B.Vidová, MUDr. L. Babiak, MUDr. M. Jakubis MPH, PaedDr. I. Lauková,
Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: p. MUDr. H. Valovičová
Prizvaní: Ing. L. Ondrejková, I. Krajčíková
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 žiadosti o poskytnutie účelového príspevku z rozpočtu mesta
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. 81/11 – Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza
KSoO odporúča, aby meranie hlučnosti v budúcnosti bolo zabezpečované zo strany
mestskej polície tak, ako to už bolo v minulosti.
2. mat.č. 82/11 – Návrh VZN č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza
KSoO odporúča prehodnotiť zaradenie starého sídliska Píly – architektonický celok –
obytné domy budované od r. 1951 medzi nehnuteľné pamätihodnosti – budovy,
nakoľko bytový fond tohto sídliska čaká rekonštrukcia vzhľadom k energetickému
zefektívneniu budov (čo možno bude aj povinnosťou vlastníkov budov). Zaradenie
starého sídliska medzi pamätihodnosti, by tým predstavovalo skoro neriešiteľný
problém pri realizácií stavebných úprav.
KSoO odporúča originálne fasádne sgrafitá a figurálnu výzdobu autorov Bleya,
Fedoru, Vysočana, Klimčáka a Štrompacha riešiť individuálne, ale len v rámci
výtvarného diela.
3. mat.č. 83/11 – Návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách
používania symbolov mesta a ich ochrane
4. mat.č. 84/11 – Návrh Doplnku č. 4 Štatútu mesta Prievidza
5. mat.č. 85/11 – Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 63 Postup verejného obstarávania pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
6. mat.č. 87/11 – Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku
mesta Prievidza
Ostatný prerokovaný materiál berie KSoO na vedomie bez pripomienok.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3)
Z oddelenia výstavby a životného prostredia bolo dňa 17.8.2011 odstúpených 6
žiadostí na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta:
1. Jozef Zajac, Dlhá 44/7, Prievidza,
2. Juraj Polák, M. Rázusa 46/15, Prievidza.
I. KSoO odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Juraj Polák, M. Rázusa 46/15, Prievidza - do konca r. 2014
- nakoľko menovaný žiadateľ 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.
II. KSoO neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Jozef Zajac, Dlhá 44/7, 971 01 Prievidza
- na základe odporučenia VVO č. 1 bol prizvaný na zasadnutie komisie p. Zajac, kde
mu bol vysvetlený celý postup na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre
občanov ŤZP,
žiadateľ
nespĺňa schválené kritériá na prideľovanie vyhradeného
- nakoľko
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 nie je možné odporučiť pridelenie
vyhradeného parkovacieho miesta,
- komisia odporúča postúpiť opakovane žiadosť VVO č. 1, ktorý rozhoduje s konečnou
platnosťou.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Boli prerokované 3 žiadosti o poskytnutie účelového príspevku z rozpočtu mesta na rok 2012:
1. Charita – dom sv. Vincenta Prievidza – žiada poskytnúť finančné prostriedky
formou dotácie na činnosť charity, ktorá zabezpečuje všeobecne prospešné služby
obyvateľom mesta a to službu spoločného stravovania bezprístrešným a sociálne
odkázaným obyvateľom, možnosť využitia strediska osobnej hygieny, výdaj ošatenia
a prevádzkuje nízkoprahové denné centrum.
KSoO odporúča v rámci zostavovania rozpočtu na r. 2012 poskytnúť finančné
prostriedky vo výške 7 000,00 € na prevádzku nízkoprahového denné centra.
2. „Spokojnosť“ – centrum sociálnych služieb, n.o. Prievidza – žiada poskytnúť
finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti nízkoprahového denného centra pre
rodinu a deti na Ciglianskej ceste 8.
KSoO odporúča v rámci zostavovania rozpočtu na r. 2012 poskytnúť finančné
prostriedky vo výške 4 000,00 € na prevádzku nízkoprahového denné centra pre
rodinu a deti.
3. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi – OZ pripravuje v budúcom
roku spustenie projektu vytvorenia podmienok pre sociálnu integráciu osôb
s poruchami autistického spektra v adolescentnom a dospelom veku s cieľom
zlepšenia kvality ich života. Vytvorením špecializovaného zariadenia pre autistov sa
bude môcť poskytovať sociálna služba podľa potrieb klientov pod dohľadom
špecializovaných pracovníkov. Dňa 29.9.2011 bolo spoločné rokovanie za účasti

rodičov detí postihnutých autizmom, riaditeľky ŠZŠI a vedúcej odboru školstva
a starostlivosti o občana MsÚ, kde sa hľadala pomoc zo strany mesta danému OZ,
ktoré v budúcom roku bude prevádzkovať denný stacionár pre deti postihnuté
autizmom.
KSoO odporúča zaradiť do pripravovaného rozpočtu mesta na r. 2012 finančnú
čiastku 2 000,00 € na úhradu časti prevádzkových nákladov.
(hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5)
Termín riadneho rokovania si komisia stanovila na 16.11.2011 so začiatkom o 15.30 hod.
v zariadení sociálnych služieb DOMINO na Veternej ul. č. 11 v Prievidzi.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie

V Prievidzi 13.10.2011
Zapísala: Mgr. J. Králová

