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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 04. 01. 2011 
od  1 do 10 

 
 

1. Informácia o úverovej angažovanosti mesta Prievidza 
2. Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste 

Prievidza 
3. Informácia o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody 

v Prievidzi 
4. Informácia o riešení pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi 
5. Informácia o riešení následkov povodní 
6. Informácia o potrebe opravy popisu Erbu mesta Prievidza 
7. Opätovná žiadosť TJ SOKOL Prievidza o finančný príspevok 
8. Návrh na schválenie zástupcu mesta v predstavenstve PTH, a. s., Prievidza 
9. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 370/10 
10. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 368/10 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 04. 01. 2011 
od  1 do 10 

 
 
 

číslo: 1/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o úverovej angažovanosti mesta Prievidza, 
II.  odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie informáciu o úverovej angažovanosti mesta Prievidza. 
 
 
číslo: 2/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste 
Prievidza pre zimné obdobie 2010 – 2011, 

II. odporúča primátorke mesta 
prijať Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste 
Prievidza pre zimné obdobie 2010 – 2011, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
predložiť komisii dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia Plán 
organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza pre 
zimné obdobie 2010 – 2011. 

 
 
číslo: 3/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody 
v Prievidzi,  

II. odporúča MsZ 
schváliť vyhlásenie súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody 
v Prievidzi s tým, že finančné prostriedky na odmeny za I., II. a III. miesto v celkovej 
hodnote 4 500,- € budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
 
 

číslo: 4/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o riešení pešej zóny na Ulici A. Hlinku v Prievidzi. 
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číslo: 5/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o riešení následkov povodní zo dňa 15. augusta 2010 v Prievidzi. 
 
 

číslo: 6/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu Klubu priateľov histórie Prievidza, so sídlom Lúčna ul. č. 45/7, Prievidza, 
o potrebe opravy popisu Erbu mesta Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
vypracovať návrh nového VZN  mesta Prievidza o symboloch mesta, ich používaní 
a ochrane.   
 
 

číslo: 7/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opätovnú žiadosť TJ SOKOL Prievidza, Rastislavova ul. č. 415/02, o finančný príspevok 
na kúpu tatami (žinenky) vo výške 5 000,- €; 

II. odkladá 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta žiadosť TJ SOKOL 
Prievidza o finančný príspevok, 

III. odstupuje komisii školstva, kultúry a športu 
žiadosť TJ SOKOL Prievidza, Rastislavova ul. č. 415/02, o finančný príspevok na kúpu 
tatami (žinenky) vo výške 5 000,- € s tým, že komisia školstva, kultúry a športu bude 
sústreďovať všetky ďalšie žiadosti týkajúce sa finančných príspevkov v oblasti kultúry 
a športu až  do zaradenia finančných prostriedkov na tento účel do úpravy rozpočtu mesta 
Prievidza na rok 2011. 
 
 

číslo: 8/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

dôvodovú správu o k návrhu zástupcu mesta v predstavenstve spoločnosti PTH, a. s., 
Prievidza; 

II. odporúča  MsZ 

a) schváliť JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,  bytom Prievidza, Poľná ul. č. 39, ako 

nového zástupcu mesta do predstavenstva spoločnosti PTH, a. s., Prievidza; 

b) odporučiť primátorke mesta, aby valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a. s., 

Prievidza predložila návrh na odvolanie Ing. Vladimíra Meszároša z funkcie člena 

predstavenstva a navrhla na zvolenie za nového člena predstavenstva spoločnosti 

PTH, a. s., Prievidza novo schváleného zástupcu mesta JUDr. Ing. Ľuboša 

Maxinu, PhD.,  bytom Prievidza, Poľná ul. č. 39. 
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číslo: 9/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o chybách v písomnom vyhotovení uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa             
21. 12. 2010, 

II. odporúča MsZ 
schváliť opravu uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa 21. 12. 2010 tak, že celé znenie 
uznesenia č. 370/10 sa nahradí novým znením takto: 
„ I. berie na vedomie 

  návrh primátorky mesta 
na zvolenie členov Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza: 
Ing. Romana Gondu, Ing. Zdenu Balážovú, Ing. Miroslava Kratku,  Bc. Miroslava 
Prochásku a Ing. Petru Kobetičovú; 

II.        volí   
členov Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza:  Ing. Romana Gondu, 
Ing. Zdenu Balážovú, Ing. Miroslava Kratku, Bc. Miroslava Prochásku, Ing. Petru 
Kobetičovú a odporúča členom správnej rady zvoliť Ing. Petru Kobetičovú za 
predsedníčku Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza.“ 

 

 
číslo: 10/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

na zmenu uznesenia MsZ č. 368/10 zo dňa 21. 12. 2010, 
II. odporúča MsZ 

schváliť zmenu znesenia MsZ č. 368/10 zo dňa 21. 12. 2010 takto: pôvodný text sa 
vypúšťa a nahrádza textom: 
„I.  berie na vedomie  

návrh primátorky mesta na zvolenie zástupcu mesta – Mgr. art. Antona Bakytu do 
funkcie  člena Správnej rady neziskového združenia právnických osôb 
Podnikateľské a inovačné centrum- technologický inkubátor Prievidza (BIC-TI 
Prievidza);  

II. schvaľuje 
Mgr. art. Antona Bakytu  za zástupcu mesta do funkcie člena Správnej rady 
neziskového združenia právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum- 
technologický inkubátor Prievidza (BIC-TI Prievidza);  

III. žiada primátorku mesta, 
aby predložila zhromaždeniu členov Správnej rady neziskového združenia 
právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum - technologický inkubátor 
Prievidza (BIC-TI Prievidza) návrh na odvolanie Ing. Jána Bodnára  z funkcie člena 
správnej rady a predložila návrh na zvolenie za člena správnej rady –  Mgr. art. 
Antona Bakytu.“ 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 04. 01. 2011 
od  1 do 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 

Ing. Petra Kobetičová              JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
     overovateľ I.             overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ........................................................ 
              Mgr. Ľudovít Fábry        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, riad. sekr. prednostu MsÚ 
Prievidza  5. 1. 2011 


