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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 03. 2011 
od 112 do  134 

 
 

 
112. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie .... 
113. Návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza 
114. Návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným 

reţimom 
115. Návrh VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Prievidza 
116. Návrh IS č. 60 Rokovací poriadok bytovej rady 
117. Návrh na zmenu zapisovateľky bytovej rady 
118. Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta 
119. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na území mesta 

Prievidza 
120. Projekt s názvom „Zdravie ako ţivotný štýl“ 
121. Projekt s názvom „Zdravie – naše bohatstvo“ 
122. Projekt s názvom „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie“ 
123. Projekt s názvom „Uzatvorenie átria ZŠ J.P. Šafárika pre účely jeho vyuţitia na výchovno-

vzdelávací proces“ 
124. Ţiadosť Vladimíra Vaneka o moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátkového kalendára 
125. Ţiadosť spol. AGS, s.r.o., o prehodnotenie kúpnej ceny  
126. Ţiadosť Romana Tureka o kúpu časti pozemku 
127. a) Ponuka Petra Horvátha na odovzdanie parkovacích miest 

b) Ţiadosť Petra Horvátha o odpustenie nájomného  
128. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 317/10 
129. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 322/10 
130. Ţiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
131. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Hayridinom Šilikom 
132. Zmeny v RŠ – MŠ M. Gorkého, ZŠ Ul. energetikov 
133. Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza 
134. Návrh cien cestovného v MHD v územnom obvode mesta Prievidza  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 03. 2011 
od  112 do 134 

 
 

 
číslo:  112/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta  Prievidza č. 111/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011, 

II. odporúča MsZ  
schváliť Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 111/ 2011 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, 
materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 
2011. 
 

číslo:  113/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza; 

b) poslanecký návrh Heleny Dadíkovej  na doplnenie Dodatku č. 3 k Štatútu mesta 
Prievidza, 

II. odporúča  MsZ 
schváliť Doplnok č. 3 k Štatútu mesta Prievidza s pripomienkou: do Doplnku č. 3 Štatútu 
mesta Prievidza sa zaradí ďalší text takto:  
 

Štvrtá hlava 
§ 13 

Komisie  

1. V § 13, ods.5 sa text vypúšťa a nahrádza textom: MsZ vychádzajúc z miestnych podmienok 
a potrieb vytvára komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. 

 
§ 14 

Mestský úrad 
2. V § 14, ods.3 sa text vypúšťa a nahrádza textom: Mestský úrad vedený  prednostom sa člení 

na organizačné útvary: odbory, oddelenia a referáty v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
 

Šiesta hlava 
§ 22 

 Mestské symboly a ocenenia 

3. V § 22  Mestské ocenenia  sa za bod d. zaraďujú nové  body e., f., g. a bod e, sa premenuje na 
bod h takto: 

e.  plaketa Jána Amosa Komenského                                                                      
f.   pamätný list 
g.  ďakovný list 
h. odmeny.  
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§ 27                                                                                                                                           
Pamätná plaketa Jána Amosa  Komenského 

1. Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského (ďalej len J.A.Komenského) sa udeľuje 
pedagogickým  zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prievidza pri príleţitosti Dňa  učiteľov alebo pri ţivotných a pracovných jubileách  
za vynikajúce výsledky  v školstve a  za prínos  v oblasti  vzdelávania.  

2. Návrh na udelenie plakety môţe podať primátor, zamestnanci mesta, poslanci MsZ 
a vedenia škôl a školských zariadení.  Súčasťou  plakety J. A.  Komenského je darovacia 
listina s erbom mesta, v ktorej je uvedené meno oceneného, zdôvodnenie ocenenia 
a dátum odovzdania plakety.  

3. Listinu k plakete podpisuje primátor mesta.                                                                

4. Pamätná plaketa J. A. Komenského môţe byť udelená aj právnickej osobe pri príleţitosti 
výročia zaloţenia školy, resp. školského zariadenia  alebo pri inej významnej udalosti. 
Súčasťou  plakety J. A.  Komenského je darovacia listina s erbom mesta, v ktorej je 
uvedený názov ocenenej školy, resp. školského zariadenia, zdôvodnenie ocenenia 
a dátum odovzdania plakety.  

5. Odovzdávanie pamätnej plakety sa vykonáva slávnostným spôsobom. 

6. Udelenie plakety sa zapisuje do pamätnej knihy mesta. 

§ 28                                                                                                                                                       
Pamätný list 

1. Pamätný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe pri príleţitosti ţivotného jubilea, 
výročia zaloţenia právnickej osoby alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach 
mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho propagácii.  

2. Návrh na udelenie pamätného listu môţe podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci 
mesta alebo obyvatelia. V pamätnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov 
právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania.  

3. Pamätný list podpisuje primátor mesta.                                                                

§ 29                                                                                                                                                   
Ďakovný list 

1. Ďakovný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe za zásluhy o zveľaďovanie 
mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta a iných dôvodov vhodných 
osobitného zreteľa.   

2. Návrh na udelenie ďakovného listu  môţe podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci 
mesta alebo obyvatelia. V ďakovnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov 
právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania.  

3. Ďakovný list podpisuje primátor mesta.                                                        

       

4. § 27 sa zmení na § 30 Odmeny 
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číslo:  114/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným 
reţimom,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným 
reţimom. 

 
číslo:  115/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

  návrh VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 
mesta Prievidza, 

II.      odporúča MsZ 
  schváliť VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Prievidza s pripomienkou: v prvej vete nahradiť text: „v zmysle § 11, 
ods. 3 písm. g)“ ....   textom „v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)“. 
 

číslo:  116/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 60 - Rokovací poriadok bytovej rady, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 60 - Rokovací poriadok bytovej rady. 
 

číslo:  117/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 356/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým 
bolo schválené zloţenie bytovej rady ako poradného orgánu primátorky s tým, ţe sa 
zmení text uznesenia v poslednej odráţke – zapisovateľka Mgr. Jana Králová na text  - 
zapisovateľka Bc. Andrea Blahová; 

II. odporúča MsZ 
 schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 356/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené 

zloţenie bytovej rady ako poradného orgánu primátorky s tým, ţe sa zmení text 
uznesenia v poslednej odráţke „zapisovateľka Mgr. Jana Králová“ na text „zapisovateľka 
Bc. Andrea Blahová“. 

 
číslo:  118/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  
 návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie  majetku 

mesta Technológia K-3, v celkovej obstarávacej cene 58 114,97 € z dôvodu, ţe Mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi uzneseniami č. 235/09 a č. 236/09 dňa 30. 6. 2009 schválilo 
odpredaj Výmenníkovej  stanice na Lúčnej ul.,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť vyradenie hmotného majetku z evidencie  majetku mesta Technológia K-3, 

v celkovej obstarávacej cene 58 114,97 € z dôvodu, ţe Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 
uzneseniami č. 235/09 a č. 236/09 dňa 30. 6. 2009 schválilo odpredaj Výmenníkovej  
stanice. 
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číslo:  119/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní  psov na území mesta 
Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002     o drţaní psov na území mesta 
Prievidza s pripomienkou:  v § 5 bod 4. sa text: „špeciálneho koša na psie exkrementy“ 
vypustí a nahradí textom „koša“. 

 
číslo:  120/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Zdravie ako životný štýl “ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,        

II.         odporúča MsZ  
      schváliť 

a) predloţenie projektu s názvom: „Zdravie ako životný štýl“, ktorý je realizovaný III. ZŠ 
na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 210 € t.j. 8 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
číslo:  121/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zdravie – naše bohatstvo “ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,  

II.         odporúča MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Zdravie  - naše bohatstvo “, ktorý je realizovaný  ZŠ 

na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 120 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  122/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie  “ 

a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               
II.         odporúča MsZ  

 schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie “, ktorý je 

realizovaný  ZŠ na Malonecpalskej ul. v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 140 € t.j. 5,5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  123/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre 
účely jeho využitia na výchovno- vzdelávací proces “ a moţnosti čerpania finančných 
prostriedkov,               

II.         odporúča  MsZ  
schváliť 
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a) predloţenie projektu s názvom: „Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre účely jeho 
využitia na výchovno – vzdelávací proces “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 1 690 € t.j. 11,1 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo:  124/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábr. č. 7/9, o moţnosť úhrady 
kúpnej ceny formou splátkového kalendára na obdobie piatich rokov v mesačných 
splátkach za nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, schválené na odpredaj 
uznesením MsZ  č. 60/11  zo dňa 22.2.2011 (celková kúpna cena 37 337,69 €), 

II.     neodporúča MsZ 
schváliť úhradu kúpnej ceny za nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, schválené na 
odpredaj uznesením MsZ  č. 60/11 zo  dňa 22.2.2011, formou splátkového kalendára na 
obdobie piatich rokov pre Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábr. č. 7/9. 
 

číslo:  125/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AGS, s. r. o., Prievidza o prehodnotenie kúpnej ceny schválenej 
uznesením MsZ č. 314/10 zo dňa 30.11.2010 za predaj pozemkov v k. ú. Prievidza 
v celkovej výmere 733 m2, formou priameho predaja, z dôvodu nesprávne pouţitých 
koeficientov pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov v Znaleckom posudku č. 126/2010 
a novo vypracovaný Znalecký posudok č. 24/2011, podľa ktorého je  všeobecná hodnota 
predmetných  pozemkov   6,79 €/m2 (pozemky sú okrajové, veľmi úzke, v ochrannom 
pásme ţelezníc, nie je moţné ich samostatne uţívať, prístup k nim je moţný len cez 
pozemky spol. AGS, s. r. o.) 

II.  odporúča MsZ 
              schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 314/10 zo dňa 30.11.2010 takto:   v časti II. 

text „..... za cenu podľa Znaleckého posudku č. 126/2010, minimálne 59.82 €/m2 .....“  sa 
nahradí textom „...za cenu vo výške minimálne 21,00 €/m2 vychádzajúcej zo Znaleckého 
posudku č. 24/2011, podľa ktorého je  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v platnom znení, všeobecná hodnota predmetných  pozemkov   6,79 
€/m2....“ 

 

číslo:  126/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Romana Tureka, bytom Prievidza, Ul. S. Chalupku č.37, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza,     z parc. č. 99,    ostatná plocha, vo výmere pribliţne 100 m2,  za 
účelom prístavby k   bytovému  domu   na   rozšírenie   bytovej   plochy; ţiadateľ   spolu  
s   manţelkou  vlastní v bytovom   dome   súpisné    č. 20315    byt    č. 1    ( výmera 
50,35 m2 )   vo   vchode   č.  37 a v budúcnosti budú 5 – členná rodina, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza,  z parc. č.  99,  
ostatná plocha vo výmere  podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,  za 
účelom prístavby k bytovému domu na rozšírenie bytovej  plochy. 
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číslo:  127/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ponuku Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11,  na odovzdanie 
parkovacích miest do majetku mesta Prievidza, za symbolické 1  €, ktoré vybudoval na 
vlastné náklady v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009 na Ul. I. Bukovčana; parkovacie 
miesta sú vybudované na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č . 5046/9 vo výmere 210 m2, 
ktorý bol Geometrickým plánom č. 139/2010 odčlenený z parc. č. 5066/1, 5046/1 
a 5086/1; na parkovacie miesta bolo dňa 24.05.2010 vydané kolaudačné rozhodnutie; 
b) ţiadosť Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11,  o odpustenie 
nájomného za rok 2010 vo výške 582,00 €, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009; na 
prenajatom pozemku na Ul. I. Bukovčana vybudoval na vlastné náklady parkovacie 
miesta k objektu na parc. č. 5086/62, na ktoré bolo dňa 24.05.2010 vydané kolaudačné 
rozhodnutie); 

- dôvodom ţiadosti je skutočnosť, ţe parkovacie miesta slúţia širokej verejnosti; 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

listom oznámiť Petrovi Horváthovi, bytom Prievidza, ţe ţiadosťami sa budú orgány mesta 
zaoberať aţ po vykonaní úpravy parkovacích plôch, nakoľko v súčasnosti nie je povrch 
parkovacích plôch bezpečný (je nerovný) a nespĺňa poţadované kritériá parkovacieho 
miesta. 

 
číslo:  128/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 22/2011 na pozemok, parc. č. 528/156, 
orná pôda, odčlenený z parc. č. 528/112, ktorý bol uznesením MsZ č. 317/10 zo dňa 
30.11.2010 schválený na odpredaj formou priameho predaja v zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Podľa geometrického plánu je výmera pozemku 1 763 m2. 

II.         odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 317/10 zo dňa 30. 11. 2010 v časti III. písmeno a) tak, 
ţe text: ...„časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná pôda vo výmere 
pribliţne 2000 m2 podľa skutočného zamerania geometrickým plánom“... sa vypúšťa 
a nahrádza sa textom ...„pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 528/156, orná pôda vo 
výmere 1763 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 528/112 Geometrickým plánom č. 
22/2011“... 
 

číslo:  129/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 21/2011 na pozemok, parc. č. 3030/3, 
záhrada, odčlenený z parc. č. 3029/1, ktorý bol uznesením MsZ č. 322/10 zo dňa 
30.11.2010 schválený na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre Ing. Vieroslavu Dubovanovú, bytom 
Prievidza. 
Podľa geometrického plánu je výmera pozemku 183 m2. 

II. odporúča MsZ 
 schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 322/10 zo dňa 30. 11. 2010 v časti II. písmeno b) tak, 
ţe text: ...“vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom“... sa vypúšťa 
a nahrádza sa textom ...“vo výmere  183 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 3029/1 
Geometrickým plánom č. 21/2011“... 
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číslo:  130/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 24, 
o zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej prípojky 
z verejnej siete na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č.  2272 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k pozemku parc. č. 2271 a objektu na parc. č. 2270,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej 
prípojky z verejnej siete na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č.  2272 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka 
pozemku parc. č. 2271 a objektu na parc. č. 2270.  
 

číslo:  131/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
04.03.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 3256/8/8 vo výmere 35 m2, s minimálnou výškou nájomného   0,066 €/m2/deň, formou 
priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a na základe súhlasu primátorky mesta Prievidza, podal návrh nájomného jediný 
záujemca, Hayridin Šilik, Ul. I. Bukovčana 1/2, Prievidza, a to s výškou nájomného 0,066 
€/m2/deň, ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho prenájmu a podľa čestného 
prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym prenájmom; 

II.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Hayridinom Šilikom, Ul. I. Bukovčana 1/2, Prievidza, ktorý ako 
jediný záujemca podal návrh nájomného v zmysle oznámenia zámeru mesta Prievidza 
zverejneného dňa 04.03.2011 prenechať formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. 3256/8 vo výmere 35 m2, na Ul. Matice slovenskej, s výškou 
nájomného 0,066 €/m2/deň, za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia 
k predajnému stánku (z jeho severnej strany), v ktorom bude prevádzka „tradičného 
balkánskeho občerstvenia“ na dobu určitú, a to do doby začatia výstavby polyfunkčného 
objektu na parc. č. 3256/8, resp. do doručenia výzvy mesta Prievidza na uvoľnenie 
pozemku s tým, ţe do 10 dní od jej doručenia bude pozemok vyprataný a uvedený do 
pôvodného stavu bez akéhokoľvek nároku na finančnú náhradu súvisiacu s vonkajším 
sedením; Hayridin Šilik podľa doloţeného čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej 
podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe 
prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym prenájmom. 

 
číslo:  132/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Ing. Michala Novotného v Rade MŠ Ul. M.Gorkého a v Rade ZŠ Ul. 
energetikov v Prievidzi, 

II.         odporúča MsZ 
schváliť delegovanie Jany Kochanovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na Ul. M. 
Gorkéko a  delegovanie Sone Pietrikovej ako zástupcu zriaďovateľa do  Rady ZŠ na Ul. 
energetikov v Prievidzi. 
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číslo:  133/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh projektu – Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza, 
II.  odporúča MsZ 

schváliť projekt - Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza s tým, ţe 
finančné prostriedky vo výške 230,00 € na realizáciu prvej fázy projektu budú zaradené do 
I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
 

číslo:  134/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh cien cestovného v mestskej hromadnej doprave v územnom  obvode mesta 
Prievidza s účinnosťou od 1. 4. 2011, 

II. odporúča MsZ 
schváliť ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave v územnom  obvode mesta 
Prievidza s účinnosťou od 1. 4. 2011 v zmysle predloţeného návrhu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.        Ing. Peter Petráš 

    overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  22. 3. 2011  


