Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 12.9.2012 o 15.30 hod.
na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v Prievidzi

Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. J. Šlapák, MUDr. M. Jakubis, MVDr. V. Petráš,
MUDr. L. Babiak, B. Vidová, Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: Mgr. R. Dlábiková, PaedDr. I. Lauková, MUDr. H. Valovičová
Prizvaná: Mgr. V. Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
P r o g r a m : l) Otvorenie
2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ
3) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre
činnosť nízkoprahových denných centier
4) 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. 69/2012 – Návrh VZN č. 130/12, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 54/200
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza
KSoO berie prerokovaný materiál na vedomie bez pripomienok a odporúča ho na schválenie.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3)
KSoO prerokovala 2 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre činnosť:
1. nízkoprahového denného centra pre rodinu a deti, ktorú zabezpečuje „Spokojnosť“ centrum
sociálnych služieb n.o. Prievidza
2. nízkoprahového denného centra, ktorú zabezpečuje Charita – dom sv. Vincenta n.o.
Prievidza
KSoO odporúča zaradiť do rozpočtu na r. 2013 finančné prostriedky v sume 12 000,00 € a to pre
Charitu – dom sv. Vincenta sumu 7 000,00 a pre „Spokojnosť – CSS n.o. sumu 5 000,00 €.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Komisia bola oboznámená s akciou, ktorú organizuje Fórum pre pomoc starším – národná sieť p.
Galisová – „Senior roka“ - siedmy ročník oceňovania starších občanov. Návrhy na ocenenie je
potrebné zaslať do 15.novembra. Dňa 10.12.2012 v Zlatej sále Bojnického zámku sa uskutoční akt
ocenenia starších ľudí z rôznych regiónov celého Slovenska.
Riadne rokovanie KSoO si členovia stanovili na 17.10.2012 o 15.30 hod.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie
V Prievidzi 12.9.2012
Zapísala: Mgr. J. Králová

