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Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  28. 06. 2011 
od  184 do 207 

 
184. Zloženie návrhovej komisie 
185. Poslanecký návrh PaedDr. E. Porubcovej na doplnenie programu MsZ 
186. Program MsZ na deň 28. 6. 2011 
187. Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
188. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2011 
189. Správa o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti PTH, a.s., za rok 2010 
190. IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 
191. Zmena úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva 

v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza 
192. Projekt s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“ 
193. Žiadosť Kataríny Koryťákovej o kúpu časti pozemku 
194. Informácia o užívaní pozemku mesta bez právneho dôvodu pod časťou budovy vo 

vlastníctve Jána a Daniely Krškových 
195. Žiadosť Petra Horvátha o kúpu časti pozemku 
196. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., v zast. investora BVH, s. r. o., o zriadenie vecného 

bremena 
197. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., v zastúpení investora Petra Bagina, o zriadenie 

vecného bremena 
198. Doplnenie uzn. MsZ č. 55/11 o stanovenie kúpnej ceny (vyporiadanie pozemkov 

v časti Necpaly) 
199. Informácia o zámere na odvolanie MUDr. Ladislava Gerlicha, MPH, z funkcie riaditeľa 

Nemocnice s poliklinikou Prievidza  so sídlom v Bojniciach 
200. Informácia o návrhu na zrušenie troch oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza so 

sídlom v Bojniciach 
201. Zrušenie uzn. MsZ č. 57/05 o schválení Informačného memoranda na výstavbu bytov 
202. Žiadosť spol. PROGRES Bojnice, s.r.o.,  o preplatenie nákladov súvisiacich 

s výstavbou bytov na Malookružnej ulici v Prievidzi 
203. Zmena v členstve Dozornej rady City Arena, s.r.o., Prievidza 
204. Zmena zapisovateľky v komisii mládeže a voľnočasových aktivít 
205. Poslanecký návrh Petra Petrisku na doplnenie člena do komisie starostlivosti 

o obyvateľov 
206. Termíny zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2011 
207. Udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza in memoriam jeho excelencii MUDr. 

Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c. pri príležitosti nedožitých 90tych narodenín 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  28. 06. 2011 
od  184 do 207 

 
číslo:  184/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. -  predseda, MVDr. Vladimír Petráš - člen, Ing. Jozef 
Polerecký - člen; 

II. schvaľuje   
návrhovú komisiu v zložení:  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. -  predseda, MVDr. Vladimír Petráš - člen, Ing. Jozef 
Polerecký – člen. 
 

číslo:  185/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na doplnenie programu MsZ na deň 28. 
6. 2011 o bod: „Návrh na udelenie Čestného občianstva in memoriam jeho excelencii 
MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c.,  pri príležitosti nedožitých 90tych narodenín“, 

II. schvaľuje  
doplnenie programu MsZ na deň 28. 6. 2011 bodu č. 7) Rôzne o bod: „Návrh na udelenie 
Čestného občianstva in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c., 
pri príležitosti nedožitých 90tych narodenín.“ 
 

číslo: 186/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 a) návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.6. 2011; 

b) návrh primátorky mesta na vypustenie bodu programu z bodu č. 7) Rôzne: „Žiadosť na 
poverenie poslanca funkciou sobášiaceho“, 

II. schvaľuje    
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 6. 2011 s doplnením bodu č. 7) 
Rôzne o bod: „Návrh na udelenie Čestného občianstva in memoriam Jeho excelencii 
MUDr. Antonovi Neuwirthovi pri príležitosti nedožitých 90tych narodenín“ a vypustením 
bodu 7.8  „Žiadosť na poverenie poslanca funkciou sobášiaceho“. 
 

číslo: 187/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.         berie na vedomie 
            a)   Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 
            b)   Správu o výsledkoch vykonaných kontrol,  
 c)   Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
II. s l e d u j e 
 rok 2011: 19/III., 19/IV., 65/II., 73/III. až VI., 105/II., 114/III.;         

rok 2010:  112/II., 158/II., 185/II., 186/II., 246/II., 278/III., 283/III., 306/II., 321/II. – bod 
c );      

rok 2009:      117/II., 149/II., 149/III., 222/II., 232/II., 318/III., 364/II. – bod a) a c), 391/II.; 
rok 2008:      192/II.; 
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rok 2007:      12/III., 261/II. – bod b); 
rok 2006:      486/II., 546/III.; 
rok 2005:      160/II. – bod a), 351/II.; 
rok 2003:      76/I.; 
rok 1997:      224/II. 

 
predaj nehnuteľností 
 rok 2011: 60, 86; 
 rok 2010: 181, 136, 137, 312, 317; 
 rok 2008: 350; 
 rok 2007: 266; 
 rok 2002: 96; 
 rok 2001: 229; 
 
III.        vypúšťa zo sledovania uznesenia: 

rok 2011: 20/II., 45/II.,  
rok 2010: 252/II., 288/III.; 

 
predaj nehnuteľností 
 rok 2011: 91; 
 rok 2010: 140, 204, 205, 230, 233, 234, 235, 236, 252, 253, 276, 280, 284, 286, 287,  
   307; 
 rok 2009: 235, 236; 
 
IV. ruší   uznesenia  
predaj nehnuteľností 
 rok 2010: 165/V.; 
 rok 2009: 274. 
 
pozastavené uznesenie: 
 rok 2009: 199 
 
číslo:  188/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2011, 

II. schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2011. 

 
číslo: 189/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., za rok 2010. 
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číslo: 190/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou, 

II. schvaľuje   
Internú smernicu č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou s pripomienkami:  

 
V časti 2.3. Finančné limity odsek ods. 2. písm. a)  sa nahrádza text: „Prieskum trhu sa 
nevykonáva, postupuje sa v zmysle bodu 2.5.1.“ textom „Pri výbere sa postupuje v zmysle 
bodu 2.5.1.“ 

 
V časti 2.5. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou odsek 1 sa  dopĺňa text: 
„V prípade, že je predpokladaná hodnota pri tovaroch, službách a stavebných prácach 
vyššia ako 150 eur, je nutné vystaviť objednávku v zmysle Doplnku č.4 IS 10, resp. iného 
doplnku a smernice, ktorá ju nahrádza. Ak je čiastka nižšia, tak je možné realizovať nákup 
zodpovedným zamestnancom v obchodnej sieti s jedným vybratým dodávateľom.“ 

 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 
výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. a) sa dopĺňa text: 
„ preddavok na drobný nákup tovaru pre Denné centrá  v zmysle schváleného rozpočtu 
na organizovanie svojich aktivít.“ 
 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 
výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. b) sa dopĺňa text: 
- preddavok na prepravné - zájazdy pre Denné centrá  v zmysle schváleného rozpočtu na 
organizovanie svojich aktivít.“ 

 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 
výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. písm. c) sa vypúšťa slovo „vianočnej“. 

 
V časti 2.9. Zodpovednosť v súvislosti so smernicou odst. 2 sa slovo „zložky“ nahrádza 
slovom „útvary“. 

 
V časti 2.10. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice odsek 1. sa dopĺňa účinnosť od 
1.7.2011. 

 
V časti 2.10. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice odsek 2. sa dopĺňa text: 
„v znení dodatkov“. 

 
 
číslo: 191/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.    berie na vedomie  

návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva   
v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ) s účinnosťou 
od  1. júla 2011; 

II.   ruší   
       uznesenie č. 101/03 zo dňa 25.2.2003, ktorým sa určovali sobášne dni a sobášna      
 miestnosť Matričného úradu Prievidza ku dňu 30.06.2011; 
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III.  schvaľuje  
 s účinnosťou od 1. júla 2011   

1) sobášne dni:   piatok a sobota okrem nedieľ a týchto dní: 1. januára, veľkonočných 
sviatkov od piatka do  pondelka,  24., 25. a 26. decembra; 

2) sobášne hodiny piatok a sobota:  od 10.00 do 18.00 h;       
IV.  určuje   

s účinnosťou od 1. júla 2011 
       za sobášnu miestnosť Matričného úradu Prievidza: 

1) obradnú miestnosť v Mestskom dome, Námestie slobody č. 6, Prievidza; 
2) v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov iné 

vhodné miesto v katastrálnom území mesta Prievidza povolené matričným úradom; 
3) náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určenej doby 

a mimo určenej sobášnej miestnosti takto: 
      a)  náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín: 30,00 €, 
      b)  náhrada za obrad mimo určených obradných miestností: 70,00 € . 
Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom mesta Prievidza.  
 

číslo: 192/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch 
pre chodcov “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II. schvaľuje    
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 3,3% z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo: 193/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Kataríny Koryťákovej, bytom Cigeľ 277, o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza, 
z parc. č. 3591/1, vo výmere približne 3,6 m2, za účelom vysporiadania časti  pozemku 
pod stavbou garáže, vybudovanej na pozemku parc. č. 3591/298 vo vlastníctve 
žiadateľky, 

b) návrh,  že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
žiadaný  pozemok je bezprostredne priľahlý  k pozemku parc. č. 3591/298 vo 
vlastníctve žiadateľky,  

II. schvaľuje  
a) že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 

znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
odpredávaný  pozemok je bezprostredne priľahlý k  pozemku parc. č. 3591/298 vo 
vlastníctve kupujúceho; 

b) predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza,  parc. č. 3591/337, zastavaná plocha vo 
výmere 4 m2, ktorý bol odčlenený z parc.č. 3591/1 Geometrickým plánom č. 
122/2011, za cenu 12,00 €/m2, za účelom majetkoprávneho vyporiadania časti  
pozemku pod stavbou garáže vybudovanej na pozemku parc. č. 3591/298 vo 
vlastníctve kupujúceho. 
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číslo: 194/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu  o užívaní pozemku vo vlastníctve  mesta Prievidza bez právneho dôvodu, 
a to pod časťou budovy na parc. č. 929/11 vo vlastníctve Jána a Daniely Krškových, 
bytom Prievidza, v ktorej je umiestnené  schodisko,  

b) návrh MsR na odpredaj pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 929/1, vo výmere 
12m2, za účelom vysporiadnia pozemku pod existujúcim schodiskom vo  vlastníctve 
Jána a Daniely Krškových, bytom Prievidza, za dvojnásobok kúpnej ceny podľa  
znaleckého posudku, 

c) návrh, že podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
predmetný  pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku a k objektu na parc. č. 
929/10  vo vlastníctve Jána a Daniely Krškových, bytom Prievidza, 

II. schvaľuje 
a) že podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 

znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
odpredávaný  pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku a k objektu na parc. č. 
929/10 vo vlastníctve Jána a Daniely Krškových, bytom Prievidza, 

b) predaj pozemku v k.ú. Prievidza,  parc. č. 929/11, zastavaná plocha vo výmere 12m2 
odčlenená z parc.č. 929/1 Geometrickým plánom č. 399/2009, za účelom 
majetkoprávneho vysporiadnia pozemku pod časťou budovy, v ktorej je umiestnené 
schodisko pre Jána a Danielu Krškových, bytom Prievidza, za dvojnásobok kúpnej 
ceny podľa znaleckého posudku č. 11/2011, t. j.  za cenu 174,80 €/m2. 

 
číslo: 195/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 40/11, o kúpu časti pozemku 
v k.ú. Prievidza z parc.č. 5086/1 - zastavaná plocha vo výmere  približne 16 m2,  za 
účelom vybudovania prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 
a parc.č. 5086/62 vo vlastníctve Petra Horvátha,  ktoré bude slúžiť ako vstup na 
nadstavované podlažie, 

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k.ú. Prievidza,  z parc.č.  5086/1 – 
zastavaná plocha vo výmere podľa skutočného zamerania GP,  za účelom vybudovania 
prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 a parc.č. 5086/62 vo 
vlastníctve Petra Horvátha. 
 

číslo: 196/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7,  Prievidza, v zastúpení 
investora BVH, s.r.o., Úzka ul. č. 1, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, v rozsahu podľa Geometrického 
plánu č. 19/2010 zo dňa 17.2. 2010 cez nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc.č. 2547/1, 
a neknihovaný pozemok, PK parc.č. 3720/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k budúcej stavbe „Polyfunkčného objektu Žabník“ v Prievidzi na parc.č. 2570/4 vo 
vlastníctve spoločnosti BVH, s. r. o.,  Prievidza; 

II. schvaľuje   
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zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – vodovodu 
a kanalizácie, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 19/2010 zo dňa 17.2. 2010 cez 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc.č. 2547/1, a neknihovaný pozemok, PK parc.č. 
3720/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza v prospech vlastníka budúceho 
polyfunkčného objektu na parc.č. 2570/4. 
 

číslo: 197/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza, v zastúpení 
investora Petra Bagina, bytom Prievidza, Majerská ul. 4/3,  o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia vodovodnej prípojky v rozsahu podľa zamerania geometrického plánu 
cez nehnuteľnosť v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č.  671/1, ktorá je vo vlastníctve mesta 
Prievidza,  z dôvodu  prestavby záhradnej chatky; 

II. schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s právom uloženia vodovodnej prípojky v rozsahu podľa 
zamerania geometrického plánu cez nehnuteľnosť v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 671/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza,  v prospech vlastníka záhradnej chatky na pozemku, parc.č. 
669/6 s podmienkou, že prípojka nezasiahne do jestvujúceho ihriska.  

 
číslo:198/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 55/11 zo dňa 22.02.2011, ktorým bolo schválené  
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza v lokalite Necpaly, a to:   
parc. č. 6241/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, 
parc. č. 6241/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, 
parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, 
parc. č. 6242/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, 
o stanovenie kúpnej  ceny vo výške 11,62 €/m2; 

II.         schvaľuje  
doplnenie uznesenia MsZ č. 55/11 zo dňa 22.02.2011  o stanovenie kúpnej ceny vo výške 
11,62 €/m2. 

 
číslo: 199/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o zámere na odvolanie MUDr. Ladislava Gerlicha, MPH, z funkcie riaditeľa 
Nemocnice s poliklinikou Prievidza  so sídlom v Bojniciach, 

II. vyslovuje 
podporu riaditeľovi Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach                
MUDr. Ladislavovi Gerlichovi, MPH, vzhľadom na preukázané kvalitné riadiace a odborné 
pôsobenie vo funkcii riaditeľa, 

III. žiada 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, aby sa zdržali konania, ktoré by malo za následok odvolanie 
z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  MUDr. 
Ladislava Gerlicha, MPH. 
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číslo: 200/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o návrhu na zrušenie troch oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach dňom 1. júla 2011, 

II. žiada 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako štatutárny orgán zriaďovateľa, aby 
rokoval so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s.,  a Ministerstvom zdravotníctva SR 
o možnosti zachovania minimálne oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia klinickej 
onkológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vzhľadom na veľkosť 
spádovej oblasti a alarmujúci zdravotný stav populácie na hornej Nitre. 
 

číslo: 201/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.     berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 57/05 zo dňa 22.02.2005, 
ktorým MsZ schválilo  INFORMAČNÉ MEMORANDUM na výstavbu bytov v meste 
Prievidza pre potenciálnych investorov – záujemcov o výstavbu bytov na území mesta 
Prievidza, 

II.    ruší  
uznesenie MsZ č. 57/05 zo dňa 22.02.2005. 

 
číslo: 202/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s.r.o., so sídlom Bojnice, Ul. A.  Hlinku č. 15, 
o preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou bytov Bytový objekt 10b.j. Prievidza, Píly – 
Malookružná ulica, na parcele č. 116/1, vo výške 97 315,07 € s DPH;  

II.  neschvaľuje  
preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou bytov Bytový objekt 10b.j. Prievidza, Píly – 
Malookružná ulica, na parcele č. 116/1, vo výške 97 315,07 € s DPH spoločnosti 
PROGRES Bojnice, s. r. o.  

 
číslo: 203/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Ing. Violy Čmikovej v Dozornej rade City Arena, s.r.o., Prievidza, 
II. schvaľuje  

do Dozornej rady City Arena, s.r.o., Prievidza Helenu Dadíkovú.  
 
číslo:  204/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené 
zloženie komisie mládeže a voľnočasových aktivít s tým, že zapisovateľku  Renátu 
Petrášovú nahradí zapisovateľka Mgr. Anna Aradyová,  

II. schvaľuje   
zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené zloženie 
komisie mládeže a voľnočasových aktivít tak, že v písmene d) sa vypustí  text „volí 
zapisovateľku komisie mládeže a voľnočasových aktivít Renátu Petrášovú“ a nahradí 
textom „volí zapisovateľku komisie mládeže a voľnočasových aktivít Mgr. Annu Aradyovú“. 
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číslo: 205/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.   berie na vedomie 

poslanecký návrh Petra Petrisku na zvýšenie počtu členov v komisii starostlivosti 
o obyvateľov na 10 vrátane predsedu a návrh na zvolenie Ing. Rudolfa Kocnára za člena 
komisie starostlivosti o obyvateľov, 

II.   neschvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 346/10 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uzn. MsZ č. 7/11 zo dňa   
25. 1. 2011 o zriadení 8 stálych komisií MsZ  tak, že v bode 6. komisia starostlivosti 
o obyvateľov sa pôvodný text: „9 členná vrátane predsedu (5 poslanci a 4 neposlanci)“ 
nahrádza textom: „10-členná vrátane predsedu (5 poslanci a 5 neposlanci)“; 

III.   nevolí  
  Ing. Rudolfa Kocnára za člena komisie starostlivosti o obyvateľov. 
 

číslo: 206/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2011. 
 

číslo: 207/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na udelenie Čestného občianstva mesta 
Prievidza in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c., pri príležitosti 
nedožitých 90tych narodenín, 

II. udeľuje  
Čestné občianstvo mesta Prievidza in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi 
Neuwirthovi, Dr.h.c., pri príležitosti nedožitých 90tych narodenín. 

 
 

 
 
 
 
 
 

      JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  28. 06. 2011 
od  184 do 207 

 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ..........................................             .............................................         .........................................  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.       MVDr. Vladimír Petráš  Ing. Jozef Polerecký 
                 predseda                       člen                    člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza   29. 6. 2011 

 
 
 


