Zápisnica
zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov konanej dňa 16.10.2013 o 15.30 h.
na OŠaSoO, Hviezdoslavova ul. č. 3 v Prievidzi
Prítomní: p. MUDr. S. Hrnková, Mgr. R. Dlábiková, MUDr. M. Jakubis, MVDr.
V.Petráš, PaedDr. I. Lauková, MUDr. H. Valovičová, B. Vidová,
Mgr. J. Králová
Ospravedlnení: MUDr. J. Šlapák, MUDr. L.Babiak
Prizvaní: Mgr. I. Jahodník, Ing. B. Bernátová
P r o g r a m : 1) Otvorenie
2) Prerokovanie materiálov do MsR a do MsZ
3) Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na r. 2014
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:
- mat. č. 64/2013 – Návrh VZN č. 144/2013 mesta Prievidza o zákaze
podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Prievidza
- mat. č. 67/2013 – Návrh VZN č. 145 o zdravom životnom prostredí v meste
Prievidza
KSoO berie prerokovaný materiál na vedomie bez pripomienok a odporúča ho na
schválenie.
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3)
KSoO prerokovala 2 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na r. 2014
na prevádzku pre činnosť:
1. nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, 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 návrhu rozpočtu na r. 2014 finančné prostriedky v sume
11 tis. Eur, a to pre Charitu – dom sv. Vincenta sumu 7 000,00 a pre „Spokojnosť –
CSS n.o. sumu 4 000,00 €.
Vzhľadom k tomu, že ide o vyššie finančné čiastky žiadosti budú so stanoviskom
komisie predložené na rokovaní MsR.
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0)

V zmysle platného VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na
aktivity, ktoré sa budú realizovať v I. polroku 2014 boli doručené ďalšie 2 žiadosti:
1. PS Care – občianske združenie, Pavleho 2/21, Prievidza - na realizáciu
Projektu „HRAJ SA S NAMI NA PRÁCU“ (pre zdravotne postihnuté deti,
projekt môže napomôcť k rozvoju a trénovaniu jemnej motoriky)
2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 31, Hviezdoslavova ul. 3
Prievidza – na zrealizovanie akcie „Priestorová orientácia“ organizovaná
v rekreačnej oblasti na Púšti pre členov ZO
Po schválení návrhu rozpočtu na rok 2014, budú predmetné žiadosti predložené na
rokovanie komisie.
K bodu 4)
Na rokovaní komisie bola predložená žiadosť ZUŠ Ladislava Stančeka
Prievidza, ktorá bude dňa 22.11.2013 o 17.00 hod. organizovať podujatie – koncert
k 115. výročiu narodenia rodáka a hudobného skladateľa Ladislava Stančeka.
KSoO odporúča presunúť finančnú čiastku 200,00 € z kapitoly: Sociálne služby pre
ZUŠ na zakúpenie vstupeniek pre seniorov z denných centier.
(hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0)
Riadne rokovanie KSoO si členovia komisie stanovili v mesiaci november
október na 13.11.2013.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný rokovanie komisie bolo ukončené.

MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka komisie

V Prievidzi 17.10.2013
Zapísala: J. Králová

