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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 08. 03. 2011 
od  91 do 98 

 
 
91) Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta 
92) Informácia o pripravenom projekte „Príroda v našich rukách“ 
93) Informácia o pripravenom projekte „Prírodné bohatstvo regiónu“ 
94) Informácia o pripravenom projekte „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“ 
95) Informácia o pripravenom projekte „Oáza oddychu“ 
96) Informácia o pripravenom projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza 

– výmena svietidiel “ 
97) Informácia o pripravenom projekte „Zelená záhrada“ 
98) Informácia o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov a zbere konárov na území mesta 

Prievidza 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 08. 03. 2011 
od  91 do 98 

číslo:  91/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Prievidza na vyradenie hmotného majetku a to 
Motorový žací stroj RIDER 1200 z evidencie majetku mesta v celkovej obstarávacej cene 
7 067,48 € z dôvodu, že majetok má zlý technický stav, je nefunkčný, fyzicky i morálne 
opotrebovaný, 

II. odporúča primátorke mesta 
vyradiť hmotný majetok - Motorový žací stroj RIDER 1200 z evidencie majetku mesta 
v celkovej obstarávacej cene 7 067,48 € z dôvodu, že majetok má zlý technický stav, je 
nefunkčný, fyzicky i morálne opotrebovaný. 

 
číslo: 92/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte „Príroda v našich rukách“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
 schváliť 

a) predloženie projektu s názvom „Príroda v našich rukách“, ktorý je realizovaný III. ZŠ 
na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 286,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 
 
číslo: 93/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom „Prírodné bohatstvo regiónu“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) predloženie projektu s názvom „Prírodné bohatstvo regiónu“, ktorý je realizovaný ZŠ 

na Ul. P.J. Šafárika v  Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 94/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) predloženie projektu s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“, ktorý je realizovaný 

ZŠ na Malonecpalská ul. v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 143,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
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číslo: 95/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom „Oáza oddychu“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) predloženie projektu s názvom „Oáza oddychu“, ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul. 

Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 96/11 
Mestská rada 
I. berie  na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste 
Prievidza – výmena svietidiel“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) predloženie projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza 

– výmena svietidiel“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 97/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom „ Zelená záhrada“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) predloženie projektu s názvom „Zelená záhrada“, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul. 

energetikov v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 98/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov a zbere konárov na území mesta 
Prievidza. 

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

Helena Dadíková       Ing. Petra Kobetičová 
   overovateľ I.               overovateľ II. 

 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
Zapísala:  Nadežda Štangová,  Prievidza  9. 3. 2011  


