
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 11.2.2015 
od 6 do 9 

 

 

6. Návrh Doplnku č. 1 k IS – 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ.  
 

7. Prerokovanie žiadostí o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 
 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza. 

 
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10,  Prievidza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 11.2.2015 
od 6 do 9 

 
 
číslo: 6/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k IS – 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ.  
 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 1 k IS – 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ.  

 

 
číslo: 7/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
   žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:  

1. Ľ. Banáry, Prievidza, 
2. A. Ivaška,  Prievidza, 
3. J. Jobková,  Prievidza,  
4. Z. Václaviková, Prievidza, 
5. M. Žopvinová, Prievidza. 

 
II.  odporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto:  

A. Ivaškovi,  Z. Václavikovej,  nakoľko menovaní 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: 

Ľ. Banárymu,  J. Jobkovej, M. Žovinovej, nakoľko menovaní 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.  

 
 



číslo: 8/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza. 

 
II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 500,00 € pre Slovenský 
Červený kríž, územný spolok Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza na zorganizovanie 
akcie oceňovania darcov krvi, ktoré sa každoročne v septembri koná v Bojnickom 
zámku. 
 

číslo: 9/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10,  Prievidza. 
 

II.  odporúča primátorke mesta  
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 100,00 € pre  Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor, Matice slovenskej 10, Prievidza na 
nákup vencov, kytíc a sviečok pri účasti členov ZO SZPB na pietnych akciách 
poriadaných mestom Prievidza.   

 
 
 

 
 

 
 
 

MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


