Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 18.5.2011 o 15.30 hod. na
MsÚ v Prievidzi

Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. J. Šlapák, MVDr. V. Petráš, Mgr. R. Dlábiková,
MUDr. H. Valovičová, PaedDr. I. Lauková, Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: MUDr. L. Babiak, MUDr. M. Jakubis MPH, B. Vidová
Prizvaní: Mgr. V. Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
Mgr. Oľga Ďurčenková, riaditeľka n.o. Harmónia
Mgr. Ivan Jahodník, zástupca náčelníka MsP
Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odboru daní
PhDr. Ján Lauf, splnomocnenec pre etiku a protokol
Vladimír Haviar, obyvateľ mesta
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. 42/11 – Návrh VZN č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza
2. mat. č. 43/11 – Návrh VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
3. mat. č. 44/11 – Návrh VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich
ochrane
4. mat. č. 46/11 – Správa o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia za rok 2010
5. mat. č. 49/2011 Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ,
v ZŠ, v CVČ, v ŠK detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v ŠJ pri MŠ a ZŠ
6. mat. č. 50/11 – Návrh VZN č, 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
7. mat. č. 51/11 – Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta Prievidza
8. mat. č. 52/11 – Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi
KSoO odporúča prerokovaný materiál na rokovanie MsZ na schválenie bez pripomienok.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3)
Z oddelenia územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja
bolo dňa 17.5.2011 odstúpených 5 žiadosti na prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho
miesta:
- pre žiadateľov:
1. Jozef Otto, B. Björnsona14/5, Prievidza,
2. Juraj Polák, M. Rázusa 46/15, 971 01 Prievidza,
3. Vladimír Páleník, Šulekova 35/8, 971 01 Prievidza,
-

pre žiadateľov, ktorí sa odvolávajú voči nesúhlasnému stanovisku:

4. Darina Holubovská, Clementisa 25/6, 971 01 Prievidza,
5. Vladimír Haviar, Ciglianska cesta 8A/103, 971 01 Prievidza.
I. KSoO odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Jozef Otto, B. Bjőrnsona 14/5, 971 01 Prievidza – do konca r. 2011na adrese trvalého
pobytu. Vzhľadom, k nepriaznivého zdravotnému stavu, menovaný je t. č. prihlásený
k prechodnému pobytu u dcéry na adrese J. Jesenského 23/5.
KSoO odporúča vyhradené parkovacie miesto na adrese prechodného pobytu za
predpokladu, že VVO č. 1 určí či je v danej lokalite voľné miesto pre vyhradené
parkovanie.
- 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. Vladimír Páleník, Šulekova 35/8, 971 01 Prievidza,
2. Darina Holubovská, Clementisa 25/6, 971 01 Prievidza,
3. Vladimír Haviar, Ciglianska cesta 8A/103, 971 01 Prievidza – žiadateľ bol osobne
prítomný na KSoO, nakoľko nebol spokojný so stanoviskom komisie. KSoO ho
odporučila na VVO č. 1, aby posúdili možnosť pre vyhradené parkovacie miesto
v danej lokalite.
- žiadatelia 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.
III. KSoO žiada odborného referenta oddelenia územného plánovania, ŽP
a regionálneho rozvoja MsÚ, aby vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti o objektívny
nález - stanovisko odborného lekára (ortopéda) podľa schválených kritérií na
prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta u žiadateľa:
1. Juraj Polák, M. Rázusa 46/15, 971 01 Prievidza,
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4)
Termín riadneho rokovania si komisia stanovila na 15.6.2011 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 19.5.2011
Zapísala: Mgr. J. Králová

