
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 9.9.2015 
od 42 do 45  

 

 
42. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste. 
 

43. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 
k 30.6.2015. 
 

44. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  
komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 9.9.2015 
od 42 do 45 

 
 
číslo: 42/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 
a číslovaní budov v meste. 
 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 
a číslovaní budov v meste. 

číslo: 43/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
 Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu   
  k 30.6.2015. 

 
II.  odporúča MsZ  

schváliť Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 
k 30.6.2015. 

číslo: 44/2015 
Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
Návrh doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
z nasledovnou pripomienkou: 
KSoO odporúča stiahnúť uvedený materiál z rokovania MsZ, predložiť ho až po 
dopracovaní stanoviska odboru školstva a starostlivosti o občana podľa reálnych 
prevádzkových nákladov nebytových priestorov v jednotlivých ZŠ.  
 
 

 



číslo: 45/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 
 

I. berie na vedomie 
   žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP p. J. Jobkovej,  Prievidza  
    – prehodnotenie žiadosti.  

 
II.  neodporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto p. J. Jobkovej,  nakoľko 

menovaná žiadateľka 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 

 

 

 
MUDr. Peter Oulehle 
predseda komisie 

 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Králová 
                zapisovateľka  


