Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 14.8.2013 o 15.30 h.
na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v Prievidzi

Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. J. Šlapák, B. Vidová, MVDr. V. Petráš,
Mgr. R. Dlábiková, MUDr. L. Babiak, Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: MUDr. H. Valovičová, PaedDr. I. Lauková, MUDr. M. Jakubis
Prizvaní: Ing. M. Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. D. Košíková za Zariadenie pre seniorov
P r o g r a m : 1) 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. 49/2013 - Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie plnenia
rozpočtu k 30.6.2013
2. mat. č. 53/2013 - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza
a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie 1- 6/2013
3. mat. č. 54/2013 - Návrh II. zmeny programového rozpočtu v roku 2013
4. mat. č. 55/2013 - Návrh IS – 76 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu
mesta Prievidza výbormi volebných obvodov
KSoO berie prerokovaný materiál na vedomie bez pripomienok a odporúča ho na
schválenie.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3)
Z referátu územného plánovania bola dňa 13.8.2013 odstúpená žiadosť, ktorú
mal p. Jozef Zajac, bytom Dlhá ul. 44/7, Prievidza doplniť na prerokovanie KSoO
k vyhradeniu parkovacieho miesta a nová žiadosť p. Milana Petríka, bytom Jégého
1/13, Prievidza.

I. KSoO odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:

Jozefovi Zajacovi, Dlhá ul. 44/7, Prievidza – bez obmedzenia
- 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:

Milanovi Petríkovi, Jégého 1/13, Prievidza
- nakoľko menovaný žiadateľ 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.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Členovia komisie boli informovaní o pripravovaných aktivitách pre seniorov
a o sťahovaní SIC z ul. Š. Závodníka do budovy Priemstavu na Hviezdoslavovej ul.
Riadne rokovanie KSoO sa bude konať v mesiaci 11.9.2013.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie

V Prievidzi 14.8.2013
Zapísala: J. Králová

