
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.2.2018 

od 1 do 5 

 

 

1. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza.                    

2. Návrh Doplnku č. 2 k VZN  č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.  

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Materské centrum 

Slniečko, Športová 134,  Prievidza. 

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Slovenský Červený kríž, 

územný spolok, Staničná č. 2,  Prievidza. 

 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Občianske združenie 

Život a Zdravie, Rad L. N. Tolstého 3/1, Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 14.2.2018 

od 1 do 5 

 

 

číslo: 1/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza.                    

II. odporúča MsZ 

schváliť Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza s nasledovnou 

pripomienkou:  

Rozpracovať nový produkt cestovného ruchu v meste Prievidza pod názvom – Vzbura 

prievidzských žien.  

 

                   

číslo: 2/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza s nasledovnou 

pripomienkou:  

Pri úprave príslušného VZN zvýšiť sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad.  

 

 

číslo: 3/2018 

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 600,00 € 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. 2018 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. 2018 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: 4/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Slovenský Červený 

kríž, územný spolok, Staničná č. 2,  Prievidza na oceňovanie darcov krvi plaketami 

prof. MUDr. Jána Janského, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2018 

v Bojnickom zámku.  

 

II. odporúča primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu pre Slovenský Červený kríž, územný spolok, Staničná č. 2,  

Prievidza z rozpočtu mesta v r. 2018  v sume 600,00 € na oceňovanie darcov krvi 

plaketami prof. MUDr. Jána Janského, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2018 

v Bojnickom zámku.  

 

 

číslo: 5/2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I.  berie na vedomie 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2018 pre Občianske združenie 

 Život a  Zdravie, Rad L. N. Tolstého 3/1, Prievidza  na zorganizovanie 

 prednáškového cyklu z oblasti primárnej zdravotnej prevencie a zmeny  životného 

 štýlu.   

 

 



II.   neodporúča  primátorke mesta 

poskytnúť dotáciu pre Občianske združenie Život a  Zdravie, Rad L. N. Tolstého 

3/1, Prievidza  na zorganizovanie prednáškového  cyklu z oblasti primárnej 

zdravotnej prevencie a zmeny životného štýlu.   

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


