
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.2.2017 

od 6 do 11 

 

 

1. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste.  

2. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. 

Dobšinského746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 

v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 

746/5, Prievidza a jej súčastí.  

3. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 

206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37  v Prievidzi 

a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza 

a jej súčastí.   

4.  Zmeny a doplnky č. 15 k územnému plánu mesta Prievidza a doplnok č. 11 v VZN č. 

31/1995 o územnom pláne mesta. 

5.  Prerokovanie žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský červený kríž, 

Staničná 2,  Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.2.2017 

od 6 do 11 

 

číslo: 6/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste. 

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste.  

 

číslo: 7/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. 

Dobšinského746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 

v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 

746/5, Prievidza a jej súčastí.  

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. 

Dobšinského746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 

v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 

746/5, Prievidza a jej súčastí.  

číslo: 8/2017 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 

206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37  v Prievidzi 

a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza 

a jej súčastí.   

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 1 k VZN č. 8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská 

ulica 206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37  

v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 

206/37, Prievidza a jej súčastí.   



číslo: 9/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Zmeny a doplnky č. 15 k územnému plánu mesta Prievidza a doplnok č. 11 k  VZN 

mesta Prievidza  č. 31/1995 o územnom pláne mesta. 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Zmeny a doplnky č. 15 k územnému plánu mesta Prievidza a doplnok č. 11 

k VZN  mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta. 

číslo: 10/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP:  

A. Murárová,  Prievidza. 

 

II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto A. Murárovej, nakoľko menovaná 

žiadateľka  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, preto nie je možné odporučiť pridelenie vyhradeného 

parkovacieho miesta.  

 

číslo: 11/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza - požiadavka vo výške  600,00 € na 

organizované podujatie na oceňovanie darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána 

Janského za bezplatné darovanie krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2017 

v Bojnickom zámku.  

 

II. odporúča primátorke mesta 

schváliť  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza v sume 600,00 € na zorganizovanie 

podujatia na oceňovanie darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského za 

bezplatné darovanie krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2017 v Bojnickom 

zámku.  

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


