UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 3. 2. 2015
od 54 do 58

54. Výber stojísk pre kontajnery
55. Možnosti budovania parkovacích miest v mestskom parku
56. Vjazd cyklistov do pešej zóny na Námestí slobody v Prievidzi a zriadenie stojanov pre
bicykle
57. Vyhotovenie pamätne tabule – Necpaly
58. Návrh k možnosti odkúpenia pozemku parkoviska pri Farskom kostole
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 3. 2. 2015
od 54 do 58

číslo: 54/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informácie k finančnej náročnosti riešenia prestrešenia stojísk (v zmysle uznesenia MsR
č. 6/15) na kontajnery,
II.
odporúča primátorke mesta
zabezpečiť realizáciu prekrytia stojísk v lokalite Dlhá ulica, Ul. A. Škarvana v počte 10 ks
takto:
- uzavreté stojiská s prekrytím a s predpripraveným uzamykaním
- financovanie z Fondu životného prostredia
- uzamykateľnosť stojísk realizovať na základe dohody s príslušnými predsedami
bytových spoločenstiev.

číslo: 55/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
navrhovanú koncepciu statickej dopravy mestského parku,
II.
odporúča primátorke mesta
postupovať pri príprave a realizácii podľa predloženého materiálu, využiť pozemky
mesta pri vstupe do parku od Ul. S. Chalupku a súbežne na Riečnej ulici, následne
doriešiť parkovanie na Riečnej ulici v priestore pozemkov iných vlastníkov,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
zabezpečiť prieskum trhu na projekt Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici
a na štúdiu pri ZŠ S. Chalupku – riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích
miest.

číslo: 56/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
stanovisko k povoleniu vjazdu cyklistov do centra mesta Prievidza na Námestie slobody,
II.
neodporúča primátorke mesta
umožniť vjazd cyklistov do centra mesta,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
pripraviť návrh k uzavretiu Námestia slobody dopravnými zariadeniami (štyri vstupy).
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číslo: 57/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informácie k vyhotoveniu a umiestneniu pamätnej tabule k výročiu založenia mestskej
časti Necpaly,
II.
odporúča primátorke mesta
postupovať pri realizácii v zmysle predloženého návrhu a zabezpečiť vyhotovenie jednej
pamätnej tabule z Corten ocele s jej umiestením v lokalite č. 1 oproti predajni Lidl.
číslo: 58/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh poslanca MUDr. Dušana Magdina k znovuobnoveniu rokovaní
k odkúpeniu parkoviska pri Farskom kostole,
II.
ukladá právnej kancelárii
preveriť možnosti odkúpenia pozemku parkoviska pri Farskom kostole v Prievidzi.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 3. 2. 2015
od 54 do 58

..............................................
Katarína Čičmancová
overovateľ I.

...........................................
JUDr. Martin Lukačovič
overovateľ II.

....................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

....................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Daniela Mendelová, referent kanc. prednostu MsÚ
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