
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.10.2014 

od 16 do 22 

 

 

 

 

16. Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 – Štatút MsP  

17. Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 

18. Návrh IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  

19. Návrh IS č. 81 - Štatút Rady mladých mesta Prievidza 

20. Návrh IS č. 82 – O symboloch mesta a ich používaní 

21. Návrh Doplnku  č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

22. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na r. 2015 pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Prievidza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 15.10.2014 

od 16 do 22 

 

číslo: 16/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 – Štatút MsP  

II. odporúča MsZ 

schváliť  Dodatok č. 2 k IS 13 – Štatút MsP.  

 

číslo: 17/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Dodatok č. 4 k IS 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza. 

 

číslo: 18/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť  IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta s pripomienkou:  

1) v bode 2.1, písm. b) na konci doplniť vetu: Poverené osoby sú povinné 

informovať poslancov MsZ pred prerokovávaním v MsR. 

2) k  bodu 4.9.1 a  odporúča ustanoviť v kúpnych zmluvách resp. zakotviť 

minimálne pravidlá čo má obsahovať kúpna zmluva a v prípade potreby 

stanovenia špecifických podmienok (účel, právo spätnej kúpy a pod.) príjme MsZ 

samostatné uznesenie. 

 



číslo: 19/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 81 - Štatút Rady mladých mesta Prievidza 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť  IS č. 81 - Štatút Rady mladých mesta Prievidza 

III. odporúča primátorke mesta 

predložiť materiál až po dopracovaní IS č. 81 s právnou kanceláriou. 

 

číslo: 20/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 82 – O symboloch mesta a ich používaní 

II. odporúča MsZ 

schváliť  IS č. 82 – O symboloch mesta a ich používaní. 

 

číslo: 21/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku  č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok  č. 6 k Štatútu mesta Prievidza. 

 

číslo: 22/2014 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

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

protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Prievidza 

 

II. odporúča 

zaoberať sa žiadosťou  až po schválení návrhu rozpočtu na r. 2015. 

 

 

 

MUDr. Silvia Hrnková 

predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


