
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa  11.6.2019 

od 28 do 32 

 

1. Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2018.                     

2. Návrh VZN č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.                      

3. Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   

4. Informatívna správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza.                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 11.6.2019 

od 28 do 32 

 
 

číslo: 28/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2018.                     

II. odporúča MsZ 

schváliť  Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2018.                     

číslo: 29/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.                      

II. odporúča MsZ 

schváliť VZN č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach. S nasledovnou 

pripomienkou: V § 8, bod 9 sa nahrádza nasledovným znením: Škola/školská jedáleň je 

povinná stanoviť podmienky odhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy v prevádzkovom poriadku 

a zverejniť na verejne dostupnom mieste a na webovom sídle školy.    

číslo: 30/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   

číslo: 31/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Informatívna správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza.   

II. odporúča MsZ 

schváliť Informatívnu  správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza.   



číslo: 32/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov  ŤZP:  

1. Hlásny J.,  Prievidza, 

2. Demetrovič Ľ.,  Prievidza,  

3. Božik S.,  Prievidza,  

4. Krištof  M.,  Prievidza. 

 

I.     neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto: 

1. Hlásny J.,  Prievidza, 

2. Demetrovič  Ľ.,  Prievidza,  

3. Božik S.,  Prievidza,  

4. Krištof  M.,  Prievidza. 

- nakoľko uvedení  žiadatelia  nespĺňajú 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.  

 

 

 

 

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

  predseda komisie 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


