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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 13.3.2012 
  od 71 do 86 

 
 

71. Projekt OZ Art POINT k vyuţitiu kina Baník 
72. Ţiadosť spol. UNIPA, s.r.o., o stanovisko k parkovacej ploche na Ul. M. Mišíka 
73. Moţnosti ďalšieho pochovávania v meste Prievidza  
74. Informácia o pripravenom projekte obnovy parku pred ÚPSVaR 
75. Informácia o koncepčných zmenách stavby „ROC Prievidza“ 
76. Informácia o pripravenom projekte „Mama, oco, poď sa hrať, poďme spolu športovať“ 
77. Informácia o pripravenom projekte „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov“ 
78. Výzva Zdenka Beljanského SORČ na poskytnutie súčinnosti vo veci zmluvy o spolupráci 
79. Ţiadosť Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka o zmenu zástupcu zriaďovateľa 
80. Ţiadosť ZUŠ L. Stančeka o súhlas na pouţívanie erbu mesta  
81. Informácia o stave miestnych komunikácií 
82. Informácia ohľadom výrubu stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza 
83. Informácia ohľadom obnovy detských zariadení, športových ihrísk a lavičiek v meste 

Prievidza 
84. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 357/10 – zmena člena komisie MsZ pre uplatňovanie 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
85. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 359/10 – zmena člena komisie MsZ na prešetrenie sťaţností 

proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta 
86. Návrh na doplnenie člena do poradného orgánu primátorky mesta – masmediálnej rady 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 13.3.2012 

  od 71 do 86 
 

číslo: 71/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

prezentáciu projektu občianskeho zdruţenia Art POINT, so sídlom v Prievidzi, zast. 
Romanom Turcelom, k vyuţitiu kina Baník,  

II. ţiada riaditeľku KaSS v Prievidzi a právnu kanceláriu 
pripraviť výzvu na zámer mesta Prievidza prenajať priestory kina Baník. 
 

číslo: 72/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti UNIPA, s.r.o., o stanovisko k parkovacej ploche na Ulici M. Mišíka, 
parc. č. 1944/22 a 1944/21;  

II. odporúča MsZ 
schváliť  zmenu uznesenia MsZ č.370/11 zo dňa 13.12.2011 v znení uznesení č. 18/12 zo 
dňa 31.1.2012 a  č. 46/12 zo dňa 28.02.2012 takto: 
v časti II. sa text:  

 Zóna A:    počet parkovacích miest  plocha v m2 
Ulica M. Mišíka       49         594  
Spolu zóna A aţ E:     1099    13537,5 

 
nahrádza textom:   
Zóna A:    počet parkovacích miest  plocha v m2 
Ulica M. Mišíka       25        289 
Spolu zóna A aţ E:     1075    13232,5 

 
číslo: 73/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o moţnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza v štyroch variantoch: 
1. variant – sektor H (súčasť existujúceho areálu cintorína), 
2. variant – rozšírenie existujúceho cintorína mimo areál, 
3. variant – nový areál cintorína, 
4. variant – rozšírenie sektoru J a K o pochovávanie do urnových hrobov, 

II. ţiada architekta mesta 
1. variant – realizovať projekt v nevyhnutnom rozsahu prác podľa upraveného výkazu, 
2. variant – nerealizovať, 
3. variant – pokračovať v príprave stavby po vydanie právoplatného stavebného 

povolenia, 
4. variant – vypracovať realizačný projekt na pochovávanie v sektore „J“ do urnových 

stien a zabezpečiť ich realizáciu,  
III. ukladá prednostovi MsÚ 

sledovať výzvy na získanie dotácií na rozšírenie resp. budovanie nového cintorína.  
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číslo: 74/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte obnovy parku pred ÚPSVaR v Prievidzi, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

sledovať výzvy na získanie dotácií na realizáciu projektu obnovy parku pred ÚPSVaR 
v Prievidzi. 

 
číslo: 75/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o koncepčných zmenách stavby „ROC Prievidza“, 
II. odporúča primátorke mesta 

pokračovať v rokovaniach so spol. Regionálne obchodné centrum, a. s., o zníţení 
kapacity kultúrno-spoločenského priestoru – spoločenskej sály v priestoroch stavby „ROC 
Prievidza“. 
 

číslo: 76/12 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Mama, oco, poď sa hrať, poďme spolu 
športovať “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,             

II.         odporúča MsZ   
 schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Mama, oco, poď sa hrať, poďme spolu športovať“,  

ktorý bude realizovaný MŠ,  Malonecpalská ulica, Prievidza, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 125,00 €, t.j. 5 % z poţadovanej dotácie. 

 
číslo: 77/12 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre 
chodcov “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov “,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 185,00 €, t.j. 10% z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
číslo: 78/12 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

a) výzvu Zdenka Beljanského SORČ, zaslanú prostredníctvom jeho právneho zástupcu 
Mgr. Mgr. Michala Bezáka, na poskytnutie súčinnosti vo veci zmluvy o spolupráci, 
doručenú  mestu Prievidza dňa 01.03.2012, 
b) zmluvu o spolupráci uzatvorenú dňa 23.12.2009 medzi oprávneným – mesto Prievidza 
a povinným – Zdenko Beljanský SORČ, 
c) informáciu o petícii obyvateľov proti výstavbe  bytového objektu, 

  II.  ţiada právnu kanceláriu  
a)  vyzvať Zdenka Beljanského SORČ na predloţenie návrhu nájomnej zmluvy, 
b) rokovať o podmienkach realizácie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy o spolupráci. 
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číslo: 79/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza o zmenu zástupcu 
zriaďovateľa v rade školy Ing. Róberta Orsága z dôvodu jeho neúčasti na 
zasadnutiach,  

b) návrh, aby do Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza bola za 
zriaďovateľa - mesto Prievidza delegovaná Ing. Jana Bieliková, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu zástupcu mesta v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., 
Prievidza tak, ţe Ing. Róberta Orsága nahradí Ing. Jana Bieliková.  
 

číslo: 80/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza o súhlas na pouţívanie erbu mesta 
Prievidza  na materiáloch viaţucich sa k prehliadkam organizovaných mestom Prievidza 
a ZUŠ L. Stančeka, Prievidza, 

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Priev idza a 
vydať súhlas na pouţívanie erbu mesta Prievidza  na materiáloch viaţucich sa 
k prehliadkam organizovaných mestom Prievidza a ZUŠ L. Stančeka, Prievidza. 
 

číslo: 81/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o stave miestnych komunikácií,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť pri oprave miestnych komunikácií pouţitie letnej obaľovacej zmesi.  
 

číslo: 82/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu ohľadom výrubu stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

predloţiť na rokovanie MsR informáciu ohľadom ţiadostí na výrub stromov na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Prievidza s vyčíslením náhradnej výsadby na pribliţne 500 stromov.  
 

číslo: 83/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu ohľadom obnovy detských zariadení, športových ihrísk a lavičiek v meste 
Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
predloţiť na rokovanie MsR passport detských zariadení, športových ihrísk a lavičiek 
v meste Prievidza. 
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číslo: 84/12  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 357/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené 
zloţenie komisie MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, ţe  člena za stranu SNS -   
Ing. Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 357/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené 
zloţenie komisie MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, ţe člena za stranu SNS -   
Ing. Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder. 
 

číslo: 85/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 359/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené 
zriadenie a zloţenie komisie MsZ na prešetrenie sťaţností proti činnosti poslanca MsZ, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťaţnostiach tak, ţe poslanca MsZ Ing. Richarda Takáča nahradí poslanec MsZ Gabriel 
Čauder,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 359/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené 
zriadenie a zloţenie komisie MsZ na prešetrenie sťaţností proti činnosti poslanca MsZ, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťaţnostiach tak, ţe poslanca MsZ Ing. Richarda Takáča nahradí poslanec MsZ Gabriel 
Čauder.  

 
číslo: 86/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na doplnenie Gabriela Čaudera, poslanca MsZ, za člena poradného orgánu 
primátorky mesta – masmediálnej rady, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Gabriela Čaudera, poslanca MsZ, za člena poradného orgánu primátorky mesta – 
masmediálnej rady. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 13.3.2012 
  od 71 do 86 

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

Helena Dadíková              Roman Hlaváč 
    overovateľ I.                 overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 

     asistentka prednostu MsÚ 
 


