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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 4. 2013 
  od 163  do 174 

 
 
 

163. Informácia o pouţívaní multifunkčných kariet v rámci kraja 
164. Analýza linky č. 8 MHD Prievidza 
165. Návrh na prehodnotenie zachovania linky č. 8 MHD Prievidza  podľa doterajšieho 

cestovného poriadku 
166. Ukončenie činnosti dočasnej kontrolnej skupiny  na zabezpečenie fyzickej kontroly vývozu 

odpadu prostredníctvom VOK 
167. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Ţivá učebnica pre všetkých – zelená 

učebňa 
168. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Prírodné bohatstvo regiónu 
169. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Rozprávka – abeceda malých i veľkých 
170. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Studňa múdrosti a jej pramene 
171. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Merkúr nielen vo vesmíre 
172. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Ne-bezpečné hrdinstvá 
173. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi 
174. Informácia o pripravenom projekte s názvom: Námestie slobody 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 4. 2013 
  od 163  do 174 

 
číslo: 163/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o pouţívaní multifunkčnej karty v rámci kraja a súčasných kariet MHD 
Prievidza,  

II. neodporúča primátorke mesta 
v súvislosti s MHD Prievidza zabezpečiť zavedenie nových multifunkčných kariet v meste 
Prievidza. 

 
číslo: 164/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

analýzu linky č. 8  MHD Prievidza za rok 2012 a za mesiace január a február roku 2013.  

  
číslo: 165/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh na prehodnotenie zachovania linky č. 8 MHD Prievidza podľa doterajšieho 
cestovného poriadku, 

II. neodporúča primátorke mesta 
ponechať linku  č. 8 MHD Prievidza naďalej v stratovej prevádzke  podľa platného 
cestovného poriadku. 

 
číslo: 166/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o činnosti dočasnej kontrolnej skupiny na zabezpečenie fyzickej kontroly 
vývozu odpadu prostredníctvom VOK,  

II. odporúča primátorke mesta 
 ukončiť činnosti dočasnej kontrolnej skupiny na zabezpečenie fyzickej kontroly vývozu   
 prostredníctvom VOK dňom 17. 4. 2013. 
 
číslo: 167/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Ţivá učebnica pre všetkých – zelená 
učebňa“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Ţivá učebnica pre všetkých – zelená učebňa“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 110 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 168/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Prírodné bohatstvo regiónu“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                 
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II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Prírodné bohatstvo regiónu“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo: 169/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rozprávka – abeceda malých i veľkých“  
a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,    

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Rozprávka – abeceda malých i veľkých“,   
b) kofinancovanie projektu vo výške 160 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 170/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Studňa múdrosti a jej pramene“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: Studňa múdrosti a jej pramene,    
b) kofinancovanie projektu vo výške 150 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 171/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Merkúr nielen vo vesmíre“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                  

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: Merkúr nielen vo vesmíre,    
b) kofinancovanie projektu vo výške 125 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 172/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Ne-bezpečné hrdinstvá“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Ne-bezpečné hrdinstvá“,   
b)  kofinancovanie projektu vo výške 1 900 € t.j. 42% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 173/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi“ 
a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
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a) predloţenie projektu s názvom: „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi “,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 300 € t.j. 14% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 174/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Námestie slobody“ a moţnosti čerpania 
finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Námestie slobody“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 620 € t.j. 13,95% z celkových výdavkov na projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ..............................................     .................................................... 
  Helena Dadíková           Juraj Ohradzanský 
     overovateľ I.                                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
...................................................         ............................................................ 
        MVDr. Norbert Turanovič             JUDr. Katarína Macháčková        
                prednosta MsÚ           primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Petra Haragová, ref. kanc. prednostu MsÚ 


