Uznesenia
komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov

Zoznam uznesení
komisie starostlivosti o obyvateľov
zo dňa 18.1.2017
od 1 do 5

1. Návrh Doplnku č. 1 k IS – 55 – Štatút výborov volebných odborov mesta
Prievidza.
2. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.
3. Prerokovanie žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP.
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Materské
centrum Slniečko, Športová 134, Prievidza.
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T.
Vansovej 43, Prievidza.

Uznesenia
komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov

Zoznam uznesení
komisie starostlivosti o obyvateľov
zo dňa 18.1.2017
od 1 do 5

číslo: 1/2017
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 1 k IS – 55 – Štatút výborov volebných odborov mesta
Prievidza.

II.

odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 1 k IS – 55 – Štatút výborov volebných odborov mesta
Prievidza.

číslo: 2/2017
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.

II.

odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.

číslo: 3/2017
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

II.

berie na vedomie
žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP:
1. M. Nikmon, Prievidza.
neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto M. Nikmonovi, 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: 4/2017
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Materské
centrum Slniečko, O.Z., Športová 134, Prievidza:
a) prvá požiadavka vo výške 700,00 € na zorganizovanie podujatia Míľa pre
mamu, ktorú každoročne organizujú pre ženy – matky v mesiaci máj, na
zabezpečenie
úhrady
nákladov
spojených
so
zabezpečením
ozvučenia, reklamy, spotrebného materiálu a zabezpečenie kultúrneho
programu.
b) druhá požiadavka vo výške 800,00 € na zorganizovanie podujatia Dni
komunity – rodičovský deň, realizáciu rôznorodých aktivít rodičov s deťmi
(tvorivé dielne, športové súťaže, zabezpečenie odborných prednášok,
propagačného materiálu a pod.).

II.

odporúča primátorke mesta
a) poskytnúť dotáciu pre MC Slniečko, O.Z., Športová 134, Prievidza
z rozpočtu mesta v r. 2017 v sume 700,00 € na uvedený účel v prvej
požiadavke, zorganizovanie podujatia Míľa pre mamu, ktorú každoročne
organizujú pre ženy – matky v mesiaci máj, na zabezpečenie úhrady nákladov
spojených so zabezpečením ozvučenia, reklamy, zakúpenie spotrebného
materiálu a zabezpečenie kultúrneho programu.
b) poskytnúť dotáciu pre MC Slniečko, O.Z., Športová 134, Prievidza
z rozpočtu mesta v r. 2017 v sume 500,00 € na uvedený účel v druhej
požiadavke, zorganizovanie tretieho ročníka Dní komunity (tvorivé dielne troch
generácií, športové súťaže, zabezpečenie odborných prednášok,
propagačného materiálu a pod.).

číslo: 5/2015
Komisia starostlivosti o obyvateľov
I.

berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2017 pre Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, pobočka Prievidza,
T. Vansovej 43, Prievidza:
a) prvá požiadavka vo výške 3 600,00 € na úhradu časti prevádzkových
nákladov za prenájom a energie v Komunitnom centre.
b) druhá požiadavka vo výške 400,00 € na zorganizovanie podujatia Najmilší
koncert roka – umelecká prehliadka detskej tvorivosti pre deti z DeD
Trenčianskeho kraja, ktorý sa bude konať v Prievidzi 1.4.2017 na
zabezpečenia občerstvenia pre účinkujúcich.

II.

odporúča primátorke mesta
a) poskytnúť dotáciu pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov,
Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T. Vansovej 43, Prievidza z rozpočtu

mesta v r. 2017 v sume 1 800,00 € na uvedený účel v prvej požiadavke, na
úhradu časti prevádzkových nákladov za prenájom a energie v Komunitnom
centre.
b) poskytnúť dotáciu pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov,
Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, T. Vansovej 43, Prievidza z rozpočtu
mesta v r. 2017 v sume 400,00 € na uvedený účel v druhej požiadavke, na
zorganizovanie podujatia Najmilší koncert roka – umelecká prehliadka detskej
tvorivosti pre deti z DeD Trenčianskeho kraja, ktorý sa bude konať v Prievidzi
1.4.2017 na zabezpečenia občerstvenia pre účinkujúcich.

MUDr. Peter Oulehle
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Jana Králová
zapisovateľka

