
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa  13.2.2019 

od 4 do 8 

 

 

1. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CVČ,  

v školských kluboch detí, v ŠJ pri MŠ,  ZŠ a ZŠ s materskými školami.                                     

2. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 

funkčného územia v znení Doplnku č. 1 až 4.   

3. Návrh  VZN   mesta Prievidza č. 2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na 

území mesta.   

4. Návrh Internej smernice IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 13.2.2019 

od 4 do  8 

 

 

číslo: 4/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a  dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CVČ,  

v školských kluboch detí, v ŠJ pri MŠ,  ZŠ a ZŠ s materskými školami.   

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CVČ,  

v školských kluboch detí, v ŠJ pri MŠ,  ZŠ a ZŠ s materskými školami.   

číslo: 5/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 

funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4.   

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 

funkčného územia v znení Doplnkov 1 až 4.   

číslo: 6/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh  VZN   mesta Prievidza č. 2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na 

území mesta.   

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN   mesta Prievidza č. 2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu 

na území mesta.   

 



 

číslo: 7/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Internej smernice IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Internú  smernice IS – 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb s nasledovnou pripomienkou: 

V prílohe bod 2., písm. c)  zmeniť výšku odmeny z 10,00 €/ zasadnutie na 10,00 €/h.  

číslo: 8/2019 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov  ŤZP:  

1. Bujnová E.,  Prievidza, 

2. Dírer M.,  Prievidza, 

3. Nemec J., Prievidza, 

4. Perniš V., Prievidza , 

5. Petrášová R.,  Prievidza, 

6. Tencerová A.,  Prievidza,  

7. Václavíková Z.,  Prievidza,  

8. Polák J., Prievidza.  

 

   II. odporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto J. Nemcovi, V. Pernišovi,  

            R. Petrášovej, A. Tencerovej, Z. Vaclavíkovej, J. Polákovi, nakoľko  uvedení  

            žiadatelia  spĺňajú 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.  

 

III.      neodporúča  prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto E. Bujnovej a M. Dírerovi,  

           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. Emília Čavojská 


