
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa  15.6.2011 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, MUDr. L. Babiak, B. Vidová 
                    PaedDr. I. Lauková, Mgr. J. Králová 
 
Prizvaní:  I. Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie 
             
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) 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. 60/11 – Návrh IS č. 63 - Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
                               s nizkou hodnotou 
                                                              

KSoO žiada doplniť v bode 2.8. - Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je 
potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu – zapracovať v písm. b)  preddavok 
na drobný nákup pre Denné centrá (na území mesta pôsobí 6 DC s celkovým počtom 791 
členov) v zmysle schváleného rozpočtu na organizovanie svojich aktivít. 
(DC majú rozúčtované fin. prostriedky na 1 člena v sume 2,40 € na tovary a 2,90 € na 
prepravné – zájazdy). 
 
(hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 3) 

           Z oddelenia územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja  
bolo dňa 15.6.2011 odstúpená 1 žiadosť na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho 
miesta: Marek Hlavina, M. Rázusa 38/3,  Prievidza.  
KSoO  neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto pre Mareka Hlavinu,  
bytom M. Rázusa 38/3, Prievidza nakoľko žiadateľ  nespĺňa 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 9, proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 4) 
            V zmysle U-MsZ č. 284/2010 z 26.10.2010 bodu II., bol predaný objekt SIC na 
Svätoplukovej ulici č. 14 spoločnosti MANUS-MED, s.r.o. Kupujúci bol povinný strpieť 
v priestoroch objektu organizácia SIC, ktoré užívali priestory na základe platných NZ a to do 



doby presťahovania do náhradných priestorov, najneskôr do 30.6.2011. Dňa 15. – 16. 6.2011 
sa začali sťahovať organizácie zo SIC na Svätoplukovej ul. 14 do náhradných priestorov na 
Ul. Š. Závodníka 18. Vzhľadom k tomu, že bola zo strany organizácii na májovom MsZ 
vyslovená nespokojnosť s pridelenými priestormi, členovia KSoO sa zúčastnili obhliadky 
daných priestorov.  
Termín riadneho  rokovania si komisia stanovila na  17.8.2011 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 16.6.2011 
Zapísala: Mgr. J. Králová 
 


