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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12. 04. 2011 
od 135 do 145 

 
135. Projekt s názvom „Elektronizácia a revitalizácia školskej kniţnice ako súčasti Školského        

multifunkčného centra vzdelávania“ 
136. Projekt s názvom: „Kniţnica – miesto, kde získaš nové vedomosti i priateľov“ 
137. Projekt s názvom: „Letom svetom s knihou pod pazuchou“ 
138. Projekt s názvom: „Rozprávka – prameň radosti, krásy a dobra“ 
139. Projekt s názvom: „Učíme sa nie len z kníh“ 
140. Ţiadosť spoločnosti TEZAS, s.r.o., ako správcu trhoviska o ukončenie prevádzkovania 

trhového miesta – trhoviska na Ulici J. M. Hurbana 
141. Ponuka na externú spoluprácu pri riešení budúceho vyuţitia existujúcej Priemyselnej zóny 

Prievidza Západ I. 
142. Návrh na rekonštrukciu parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 
143. Sumár poţiadaviek 
144. Ţiadosť  KaSS v Prievidzi o účelový finančný príspevok na organizovanie podujatia 

Prievidzské mestské dni 2011 
145. Ţiadosť na pouţitie erbu mesta pri organizovaní podujatí MEGA silák, KINDER silák 

a oslavách 50. výročia TJ Stavbár Prievidza 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12. 04. 2011 
od  135 do 145 

 
číslo: 135/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Elektronizácia a revitalizácia školskej 
kniţnice ako súčasti Školského multifunkčného centra vzdelávania“ a moţnosti čerpania 
finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ  
 schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Elektronizácia a revitalizácia školskej kniţnice ako 

súčasti Školského   multifunkčného centra vzdelávania “, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul. 
Rastislavovej v Prievidzi, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 205,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
 
číslo: 136/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Kniţnica – miesto, kde získaš nové 
vedomosti i priateľov “ a  moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Kniţnica – miesto, kde získaš nové vedomosti i 

priateľov “, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul. energetikov v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 150,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
 
číslo: 137/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Letom svetom s knihou pod pazuchou“ 
a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Letom svetom s knihou pod pazuchou “, ktorý je 

realizovaný III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 210,00 € t.j. 7,14 % z celkových výdavkov na projekt 

 
 
číslo: 138/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rozprávka – prameň radosti, krásy 
a dobra“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ  
schváliť 
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a) predloţenie projektu s názvom: „Rozprávka – prameň radosti, krásy a dobra“, ktorý je 
realizovaný ZŠ na Ul. malonecpalskej v Prievidzi, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 160,00 € t.j. 5,2 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
číslo: 139/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Učíme sa nie len z kníh“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Učíme sa nie len z kníh“, ktorý je realizovaný ZŠ Ul. 

J. P. Šafárika v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 150,00 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 140/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti TEZAS, s.r.o., ako správcu trhoviska o ukončenie prevádzkovania 
trhového miesta – trhoviska na Ulici J. M. Hurbana v Prievidzi pred bytovým domom         
č. III/ 868 na sídlisku Nové mesto, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
na základe ţiadosti spoločnosti TEZAS, s.r.o., pripraviť zmenu Všeobecne záväzných 
nariadení mesta č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 
trhových miestach na území mesta Prievidza a č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území mesta Prievidza na 
rokovanie MsZ v mesiaci máji tak, ţe sa trhové miesto – trhovisko na Ulici J. M. Hurbana  
pred bytovým domom č. III/868 zruší. 

 
číslo: 141/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ponuku spol. Filtson Development, s.r.o., a TECH PROJEKT, s.r.o., na externú 
spoluprácu pri riešení budúceho vyuţitia existujúcej Priemyselnej zóny – Prievidza        
Západ I. 
 

číslo: 142/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na rekonštrukciu parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, 
II. odporúča MsZ 

schváliť rekonštrukciu parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 
s tým, ţe finančné prostriedky na  vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie 
povolenie a realizáciu búracích prác (odstránenie fontány) spolu vo výške  4 450,00 € 
budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
 

číslo: 143/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

sumár poţiadaviek zo schránky dôvery, z verejných zhromaţdení s obyvateľmi a rokovaní 
výborov volebných obvodov. 
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číslo: 144/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť  Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi o účelový finančný príspevok 
vo výške 10 641,00 € na organizovanie podujatia „Prievidzské mestské dni“ a „Ulička 
ľudových remesiel“  v roku 2011, 

II. odporúča primátorke mesta 
vykonať rozpočtový presun: 
- v Programe 1:  Plánovanie, manaţment a kontrola, v časti 01.1.1.6  630 Odmeny 

poslancom a členom komisií zníţiť  o čiastku 10 641,00 €; 
- v Programe 11: Kultúra v  časti 08.2.0.3. 640 Podpora kultúrnych podujatí 

celomestského charakteru – Prievidzské mestské dni zvýšiť o čiastku 10 641,00 € .   
 
číslo: 145/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. MegaTeam, s.r.o.,  Včelárska ul. č. 4, Prievidza o súhlas na pouţitie loga 
mesta Prievidza pri organizovaní podujatí Mega silák Prievidze a Kinder silák, ktoré sa 
uskutočnia  v dňoch 13. a 14. mája 2011 a ţiadosť TJ Stavbár o súhlas na pouţitie erbu 
mesta Prievidza pri organizovaní osláv 50 výročia zaloţenia TJ,   

II. odporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti spol. MegaTeam, s.r.o., a súhlasiť s pouţitím mestského erbu na 
propagačných a iných materiáloch súvisiacich s  organizovaním podujatí Mega silák 
Prievidze a Kinder silák, ktoré sa uskutočnia  v dňoch 13. a 14. mája 2011 a na 
materiáloch k 50. výročiu zaloţenia TJ Stavbár Prievidza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
       Ing. Petra Kobetičová        Marcel Dobrovodský 

    overovateľ I.                          overovateľ II. 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič          JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                    primátorka mesta  
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
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Prievidza  13. 4. 2011  


