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Zoznam uznesení 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 17. 3. 2015 

od 108 do 116 
 
 
 

108. Stanovisko architekta mesta k návrhu Regionálneho obchodného centra, a. s. – zmena 
časti stavby objektu „G“ 

109. Návrh architekta mesta k riešeniu statickej dopravy, prechodu chodcov a zásobovania    
v  centrálnej mestskej zóne na Ul. Matice slovenskej 

110. Príprava návrhu na zrušenie uznesení súvisiacich s majetkoprávnym vyporiadaním 
pozemkov - budovanie obslužnej komunikácie v centrálnej mestskej zóne na Ul. Matice 
slovenskej 

111. Návrh na zamedzenie vstupu motorových vozidiel na Námestie slobody v Prievidzi 
112. Informácia ohľadom plastík s erbom mesta umiestnených na vstupoch do mesta 

Prievidza 
113. Informácia o pripravovanej akcii mesta „Jarné upratovanie“ 
114. Návrh na udelenie Ceny primátora mesta Ing. Alene Mikulášovej 
115. Informácia zo stretnutia so súčasnými nájomcami objektu (bývalý Dom služieb) na 

Pribinovom námestí č. 16 
116. Informácia o pripravovanej akcii organizovanej Veterán klubom – prezentácia veteránov 

na Námestí slobody v Prievidzi 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 17. 3. 2015 
od 108 do 116 

 
číslo: 108/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

stanovisko architekta mesta k návrhu Regionálneho obchodného centra, a. s. – zmena 
časti stavby objektu „G“, 

II. ukladá architektovi mesta 
pripraviť na rokovanie MsR dňa 23. 3. 2015 kompletný písomný materiál s vizualizáciou 
a popisom pripomienok k predloženému návrhu Regionálneho obchodného centra, a. s.  

 
číslo: 109/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh architekta mesta k riešeniu statickej dopravy, prechodu chodcov a zásobovania 
v časti centrálnej mestskej zóny na Ul. Matice slovenskej,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci s TSMPD, s. r. o.,   
a)  zabezpečiť dopravnú obslužnosť  s prejazdnením priestoru medzi budovou bývalej 
požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi,  
b)  zamedziť prejazdu vozidiel dopravnej obslužnosti pred budovou bývalej požiarnej 
zbrojnice smerom k podjazdu, 
c) zvážiť možnosti úpravy danej lokality od podchodu až po objekt Elektrik na zriadenie 
jednosmernej komunikácie a parkovacích plôch,  
d) zvážiť vybudovanie parkovacích plôch medzi podchodom pre peších a budovou 
bývalej požiarnej zbrojnice.  

 
číslo: 110/15 
Mestská rada 
I. ukladá právnej kancelárii 

pripraviť na rokovanie MsR návrh na zrušenie uznesení súvisiacich s majetkoprávnym 
vyporiadaním pozemkov v súvislosti s budovaním obslužnej komunikácie v centrálnej 
mestskej zóne na Ul. Matice slovenskej.  

 
číslo: 111/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh na zamedzenie vstupu motorových vozidiel na Námestie slobody v Prievidzi, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

a) v spolupráci s TSMPD, s. r. o., zabezpečiť zmenu zvislého dopravného značenia 
zamedzujúceho vstup motorových vozidiel na Námestie slobody v Prievidzi,  
b) pripraviť návrh na zmenu VZN mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach – 
zrušiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 
 

číslo: 112/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu ohľadom plastík s erbom mesta umiestnených na vstupoch do mesta 
Prievidza,  
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II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť obnovu a osvetlenie plastiky erbu mesta na vstupe do Prievidze od Bojníc 
formou uchytenia reflektoru na stĺpe verejného osvetlenia s tým, že obnova zvyšných 
troch plastík s erbom mesta  bude realizovaná postupne podľa finančných možností 
mesta.  

 
číslo: 113/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej akcii mesta „Jarné upratovanie“, ktorá sa uskutoční dňa              
28. 3. 2015, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
 zabezpečiť zverejnenie a medializáciu akcie mesta „Jarné upratovanie“. 
 

číslo: 114/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie Ceny primátora mesta v súlade s § 26 Štatútu mesta Prievidza v znení 
Doplnku č. 5  schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25. februára 2014 za významnú 
celoživotnú prácu v oblasti rozvoja školstva v meste Prievidza Ing. Alene Mikulášovej, 
vedúcej  Oddelenia správy a ekonomiky školstva, Odboru školstva a starostlivosti o občana 
MsÚ v Prievidzi pri príležitosti jej životného jubilea, 

II. odporúča primátorke mesta  
udeliť Cenu primátora mesta v súlade s § 26 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5  
schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 za významnú celoživotnú prácu 
v oblasti rozvoja školstva v meste Prievidza Ing. Alene Mikulášovej, vedúcej  Oddelenia 
správy a ekonomiky školstva, Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi pri 
príležitosti jej životného jubilea. 
 

číslo: 115/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu zo stretnutia so súčasnými nájomcami objektu (bývalý Dom služieb) na 
Pribinovom námestí č. 16 v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta 
v prípade,  že mesto bude úspešné pri získaní nenávratných finančných prostriedkov 
v rámci výzvy  ROP-3.1-2014/01 ROP za účelom realizácie projektu s názvom 
„Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“ a mesto sa rozhodne po uplynutí 5 rokov 
ponúknuť priestory objektu na prenájom, prednostne osloviť s možnosťou nájmu 
priestorov súčasných nájomcov objektu.  
 

číslo: 116/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej akcii organizovanej Veterán klubom – prezentácia veteránov 
na Námestí slobody v Prievidzi,  

II.  žiada zástupcu primátorky mesta 
rokovať s Veterán klubom o pripravovanej akcii – prezentácii veteránov s možnosťou 
realizácie akcie v rámci podujatia „Deň Mestskej polície Prievidza“, ktoré sa uskutoční 
dňa  5. júna 2015 v areáli letiska v Prievidzi.  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 17. 3. 2015 
od 108 do 116 

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

           Katarína Čičmancová                  Helena Dadíková 
               overovateľ I.                     overovateľ II. 

    
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                      

prednosta MsÚ                                zástupca primátorky mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. prednostu MsÚ 
V Prievidzi 17. 3. 2015 
 
 


