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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 8. 2011 
od  286 do 292 

 
 
 

286. Ţiadosť KaSS v Prievidzi o súhlas na kolektívne členstvo v OZ K-2000 
287. Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi  za I. polrok 2011 
288. Návrh na zachovanie fontány pred ÚPSVaR v Prievidzi 
289. Návrh na doplnenie uzn. MsZ č. 152/11 (súkromná školská jedáleň – Mgr. V.  Bálint) 
290. Ponuka na predaj televízie AVT mestu Prievidza 
291. Ţiadosť Športovej školy karate Prievidza  o súhlas na pouţitie erbu mesta 
292. Výsledky hodnotiacich návrhov na zvučku mesta Prievidza 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 8. 2011 
od  286 do 292 

 
 

číslo: 286/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Ţiadosť Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, p. o. m., o súhlas na kolektívne 
členstvo  v občianskom zdruţení K - 2000, zdruţení na podporu kultúry hornej Nitry,   

II. odporúča  MsZ 
schváliť  
a) súhlas s členstvom Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, p. o. m.,         

Ul. F. Madvu 11, Prievidza, IČO  516 988, v občianskom zdruţení K - 2000,  zdruţení 
na podporu kultúry hornej Nitry, 

b) pouţitie finančných prostriedkov z rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi na zaplatenie členského príspevku spojeného s členstvom v zdruţení. 

 
číslo: 287/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výsledky hospodárenia  Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 
2011; 

II.        odporúča riaditeľke  KaSS  
vykonať organizačné opatrenia, smerujúce k zníţeniu nákladovosti, t. j. zrušiť od 1.9.2011 
pobočky  Mestskej kniţnice Mikuláša Mišíka na Ul. K. Novackého, Ul. J. Kráľa a Ul. A. 
Mišúta  a zabezpečiť činnosť  kniţnice v Dome  kultúry na Ul. F. Madvu č. 11; 

III.       odporúča  MsZ 
           a) zobrať  na vedomie 

Výsledky hospodárenia  Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 
2011;  

            b) poţiadať riaditeľku KaSS 
       vykonať v KaSS organizačné opatrenia, smerujúce k zníţeniu nákladovosti z dôvodu 

zostatku vykázanej straty KaSS za rok 2010 (- 15 848,73 €) a dosiahnutej  straty                   
za I. polrok 2011 (- 19 988,10 €), t. j. zrušiť pobočky Mestskej kniţnice Mikuláša Mišíka na 
Ul. K. Novackého, Ul. J. Kráľa a Ul. A. Mišúta  a zabezpečiť činnosť  kniţnice v  Dome 
kultúry na Ul. F. Madvu č. 11. 

 
číslo: 288/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloţeného návrhu so 
zachovaním fontány v novej, zmodernizovanej podobe,  

II. odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie MsZ č. 114/11 zo dňa 26. 4. 2011, 

III. odporúča MsZ 
schváliť obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloţeného návrhu so 
zachovaním fontány v novej, zmodernizovanej podobe s tým, ţe finančné prostriedky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a finančné prostriedky na 
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projekt obnovy parku budú zlúčené do poloţky projekt „Park pred ÚPSVaR“ na sumu            
3 250,- € s tým, ţe finančné prostriedky na realizáciu prác vo výške 4 200,- € zostanú bez 
zmeny a budú upravené aţ na základe výsledku verejného obstarávania.  
 

číslo: 289/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta o doplnenie uzn. MsZ č. 152/11 zo dňa 31.5.2011, ktorým 
MsZ schválilo súhlas  so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľ. Ondrejova, 
Prievidza do siete škôl a školských zariadení,  o dátum: od 1.9.2011;  

II. odporúča MsZ  
schváliť doplnenie uznesenia  MsZ v Prievidzi č. 152/11 zo dňa 31. 5. 2011 o dátum:            
od 1.9.2011. 
 

číslo: 290/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ponuku na predaj televízie AVT mestu Prievidza, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť nadobudnutie televízie AVT do majetku mesta Prievidza.  

číslo: 291/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť Športovej školy karate Prievidza, zast. predsedníčkou Mgr. Dušanou Čiernou,         
Ul. Ľ. Ondrejova 13/4, Prievidza o súhlas na pouţitie erbu mesta Prievidza na 
reprezentačné účely mesta Prievidza a Športovej školy karate Prievidza (spôsob pouţitia 
– nášivka na kimone a športovom oblečení), 

II. odporúča primátorke mesta  
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov mesta a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Športovej školy karate Prievidza, zast. 
predsedníčkou Mgr. Dušanou Čiernou, Ul. Ľ. Ondrejova 13/4, Prievidza a vydať súhlas na 
pouţitie erbu mesta Prievidza na dobu neurčitú, na reprezentačné účely mesta Prievidza 
a Športovej školy karate Prievidza (spôsob pouţitia – nášivka na kimone a športovom 
oblečení). 
 

číslo: 292/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

výsledky hodnotiacich návrhov na zvučku mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 

schváliť pouţívanie troch zvučiek: 
1. súťaţná zvučka 01 (autor Michal Dírer) – skladba sa bude pouţívať pri protokolárnych 

príleţitostiach a ďalších slávnostných podujatiach, 
2. súťaţná zvučka 03 písm. C (autor Peter Hrbík) – skladba sa bude pouţívať ako 

zvučka do mestského rozhlasu, 
3. súťaţná zvučka 03 písm. A (autor Peter Hrbík) – skladba sa bude pouţívať ako 

zvučka  na mestské podujatia.  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 16. 8. 2011 

od  286 do 292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
Ing. Peter Petráš                       Roman Hlaváč 

                overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  17. 8. 2011 


