Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 16.1.2013 o 15.30 hod.
na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v Prievidzi
Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, MUDr. M. Jakubis, Mgr. R. Dlábiková, B. Vidová,
MUDr. H. Valovičová, PaedDr. I. Lauková, Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: p. MVDr. V. Petráš, MUDr. L. Babiak, MUDr. J. Šlapák
Prizvaní: Ing. Z. Lukáčová, ref. životného prostredia
I. Krajčíková, ref. 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. 1/2013 – Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 117/20211 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza
2. mat.č. 2/2013 – Návrh VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
3. mat.č. 3/2013 – Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 63 Postup verejného obstarávania pre zadávaní
zákaziek z nízkou hodnotou
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 bolo dňa 15.1.2013 odstúpených 5 žiadostí na
prerokovanie KSoO k vyhradeniu parkovacieho miesta:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaroslava Medvecká v zast. Ivetou Zajacovou, A. Žarnova 1/6, 971 01 Prievidza - doložené,
Ivan Kalabus, Šulekova 7/3, 971 01 Prievidza - doložené,
Pavol Maliniak, Energetikov 46/8, 971 01 Prievidza,
Anton Prokopovič, Dlhá 48/42, 971 01 Prievidza – znovuprehodnotenie,
Marek Hlavina, M. Rázusa 38/3, 971 01 Prievidza - znovuprehodnotenie.

I. KSoO odporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Jaroslava Medvecká v zast. Ivetou Zajacovou, A. Žarnova 1/6 – bez obmedzenia
- nakoľko menovaná žiadateľka 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 žiada odborného referenta oddelenia územného plánovania, ŽP a regionálneho rozvoja
MsÚ, aby vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti o objektívny nález - stanovisko odborného
lekára (ortopéda, neurológa alebo traumatológa) podľa schválených kritérií na prideľovanie
vyhradeného parkovacieho miesta:

1. Ivan Kalabus, Šulekova 7/3, 971 01 Prievidza - žiadosť menované bola v KSoO predložená dňa
29.11.2012, potvrdenie, ktoré doložil nie je postačujúce, komisia žiada doplnenie žiadosti
o objektívny nález odborného lekára (neurológa alebo ortopéda). Po kompletnom doplnení
žiadosti sa ňou komisie bude znovu zaoberať.
III. KSoO neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto:
1. Pavol Maliniak, Energetikov 46/8, 971 01 Prievidza,
2. Anton Prokopovič, Dlhá 48/42, 971 01 Prievidza – znovuprehodnotenie,
3. Marek Hlavina, M. Rázusa 38/3, Prievidza – doplnenie žiadosti,
- nakoľko 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, preto nie je možné odporučiť pridelenie vyhradeného parkovacieho
miesta,
- komisia odporúča postúpiť žiadosti príslušnému VVO, ktorý rozhodne s konečnou
platnosťou.
Stanovisko KSoO k znovuprehodnoteniu žiadosti Mareka Hlavinu:
- komisia zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku a neodporúča pridelenie vyhradeného
parkovacieho miesta v zmysle schválených kritérií. Menovaný má amputovanú dolnú
polovičku predkolenia (12.11.1999), t. j. 13 rokov.
- Z preloženého spisového materiálu bolo zistené, že menovaný mal pridelené vyhradené
parkovacie miesto od 1.1.2000 do 31.12.2008, kedy ešte neboli platné sprísnené kritériá.
Platnosť vyhradeného parkovacieho miesta skončila dňom 31.12.2008. Menovaný nemal
vydané povolenie na vyhradené parkovacie miesto ani v r. 2009, v r. 2010 a podľa preverenia
na odd. daní ani za toto miesto nebol uhradený žiaden poplatok (komisia je toho názoru, že
pokiaľ aj naďalej parkovacie miesto užíval bez povolenia tak svojvoľne).
- Sprísnené kritériá na prideľovanie vyhradených parkovacích miest v meste boli schválené
uznesením MsZ v r. 2009, z dôvodu akútneho nedostatku parkovacích miest (kritická situácia
bola a je práve na sídlisku Zapotôčky – Nové Mesto). Držiteľovi preukazu ŤZP nevzniká
automaticky nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta.
- Dňa 15.6.2011 KSoO prerokovávala žiadosť p. Hlavinu (zo dňa 18.5.2011) a neodporučila mu
vyhradené parkovacie miesto prideliť. Žiadosť bola postúpená na VVO, ktorý mu žiadosť
z dôvodu dochádzania do zamestnania odporučil. Povolenie mal vydané od 1.9.2011 do
31.8.2012 (poplatok uhradil v r. 2011 = 5,85 € a v r. 2012= 11,71€). Žiadosť o predĺženie
parkovacieho miesta menovaný podal dňa 13.8.2012, na rokovaní komisie dňa 15.8.2012
nebola odporučená, nakoľko menovaný doložil lekárky nález z r. 1999. Opätovne sa komisia
zaoberala žiadosťou o prehodnotenie dňa 17.10.2012 a nebolo jej vyhovené. Príslušný VVO
akceptoval stanovisko komisie k vyhradenému parkovaciemu miestu a žiadosť neodporučil.
- K 1.1.2013 bolo vydaných 87 povolení na vyhradené parkovacie miesto, z toho 4 si platia
plnú úhradu. Vyhradené miesto pre občanov ŤZP je spoplatnené čiastkou 27,08 € a plná
úhrada je v sume 876,00 €.
(hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4)
Riadne rokovanie KSoO si členovia stanovili na 13.2.2012 o 15.30 hod.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie
V Prievidzi 17.1.2013
Zapísala: Mgr. J. Králová

