
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.10.2017 
od 47 do 51 

 

1. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.  

2. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej Prievidza a Doplnok č. 3 

k VZN č. 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny.     

3. Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre obyvateľov ŤZP. 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spojená škola 

internátna, Úzka č.2, Prievidza. 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Centrum sociálnych 

služieb DOMINO, Veterná 11, Prievidza. 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 
Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  
zo dňa 18.10.2017 

od  47 do 51 
 

 
 
číslo: 47/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza s pripomienkou: 
Zmeniť v celom texte, kde sa hovorí vlastník vozidla doplniť „vlastník alebo jeho 
držiteľ v technickom preukaze“. 
 

 

číslo: 48/2017 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

I. berie na vedomie 
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej Prievidza a Doplnok č. 3 

k VZN č. 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny.     

II. odporúča MsZ 
schváliť Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej Prievidza 
a Doplnok č. 3 k VZN č. 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny.     

 
číslo: 49/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov  
 

I. berie na vedomie 
   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP:  

1. M. Michalovič,  Prievidza. 
 
  II. neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto M. Michalovičovi, nakoľko 

menovaný žiadateľ  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: 50/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov  
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spojená škola 

internátna, Úzka č.2, Prievidza vo výške 500,- € na nákup didaktických pomôcok 

pomocou ktorých budú žiaci získavať poznatky v rôznych oblastiach (poznávanie 

písmen, geometrické tvary, priestorové zmýšľanie, poznávanea farieb, rozvíjanie 

jemnej motoriky a pod). Pomôcky budú určené pre deti – žiakov  so stredným 

a ťažkým mentálnym postihnutím a budú ich používať počas celého školského roku.  

 
II.   odporúča primátorke mesta 

 Poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na r. 2017 v sume 500,- €   na nákup 

didaktických pomôcok pomocou ktorých budú žiaci získavať poznatky v rôznych 

oblastiach (poznávanie písmen, geometrické tvary, priestorové zmýšľanie, 

poznávanie farieb, rozvíjanie jemnej motoriky a pod). Pomôcky budú určené pre deti 

– žiakov  so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a budú ich používať počas 

celého školského roku.  

 
 
číslo: 51/2017 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Centrum sociálnych 

služieb DOMINO, Veterná 11, Prievidza vo výške 700 € na nákup šijacieho stroja a 

ergoterapeutických pomôcok pre klientov, zdravotne znevýhodnených prijímateľov 

sociálnej služby v  CSS – DOMINO v Prievidzi. 

      
      II.  odporúča primátorke mesta  

  Poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na r. 2017 v sume 700,- €   na nákup šijacieho 
             stroja a ergoterapeutických pomôcok pre klientov, zdravotne znevýhodnených prijímateľov 
              sociálnej služby v  CSS – DOMINO v Prievidzi. 
 
 
 

  MUDr. Peter Oulehle 
     predseda komisie 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 
 
 



 


