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Zoznam  uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 27. 11. 2017 
od 552 do 563 

 
 
 
552. Návrh SMMP, s.r.o.,  na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy  
553. Pasport dopravného značenia a miestnych komunikácií mesta Prievidza 
554. Informácia o realizácii diela „Oprava zastávkového pruhu na Ul. M.R. Štefánika pred 

hotelom Magura“ 
555. Požiadavka MUDr. Dušana Magdina na rekonštrukciu mostného telesa cesty I/64 
556. Požiadavka Júliusa Uríka na zabezpečenie opravy komunikácie – vnútroblok na Nábr. 

sv. Cyrila v Prievidzi  
557. Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza 
558. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky 

na I. polrok 2018 
559. Zmena v komisii pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo 

Veľkej Lehôtke 
560. Zmena v komisii starostlivosti o obyvateľov 
561. Vzdanie sa členstva Mgr. Michala Ďurejeho v Správnej rade RTV Prievidza  
562. Termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v I. polroku 2018 
563. Riešenie prístupovej komunikácie na Bazovej ulici v Prievidzi 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 27. 11. 2017 
od 552 do 563 

 
číslo: 552/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh SMMP, s.r.o.,  na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo 
dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k materiálu MsZ č. 
84/17, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 
v znení jej Dodatkov č. 1 až 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k materiálu MsZ č. 84/17. 
 

číslo: 553/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu k pasportu dopravného značenia a miestnych komunikácií mesta Prievidza, 
II. odporúča primátorke mesta 

zabezpečiť pasport dopravného značenia a miestnych komunikácií mesta Prievidza 
etapovite: 
a) v roku 2017 – rozpočtovým presunom zvýšiť finančné prostriedky v programe 7 
Komunikácie, v podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií, položku 34 Pasport 
miestnych komunikácií z 35 280 € na 39 960 € (t. j. zvýšenie o 4 680 €) – zabezpečenie 
pasportizačného softwéru, licencia mOBEC, podpora prevádzky, databáza dopravného 
značenia, 
b) v roku 2018 – zaradiť do rozpočtu mesta Prievidza finančné prostriedky vo výške 
21 000 € na naplnenie databázy miestnych komunikácií a uličných vpustí (jednorazovo),  

III. odporúča primátorke mesta 
určiť spoločnosť TSMPD, s. r.o., správcom pasportu dopravného značenia a miestnych 
komunikácií mesta Prievidza  s tým, že útvary MsÚ budú mať prístupové práva.  
 

číslo: 554/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o realizácií diela „Oprava zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred 
hotelom Magura“,   

II. neodporúča primátorke mesta  
odpustiť zmluvnú pokutu vo výške 980 € spoločnosti Ing. Peter Ošvát - OPEN za 
omeškanie s odovzdaním diela „Oprava zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred 
hotelom Magura“.  

 
číslo: 555/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

požiadavku MUDr. Dušana Magdina na rekonštrukciu mostného telesa cesty I/64 
vedúceho od Novák do Prievidze,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
 opätovne osloviť SSC Žilina s požiadavkou na rekonštrukciu mostného telesa cesty I/64 
vedúceho od Novák do Prievidze. 
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číslo: 556/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

požiadavku Júliusa Uríka na zabezpečenie opravy komunikácie - vnútrobloku na Nábr. 
sv. Cyrila v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta  
zaradiť do rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 finančné prostriedky na zabezpečenie 
opravy komunikácie  - vnútrobloku na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi. 

  
číslo: 557/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Koncepciu povoľovania reklamných stavieb v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 

schváliť Koncepciu povoľovania reklamných stavieb v centrálnej mestskej zóne mesta 
Prievidza. 
 

číslo: 558/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2018, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2018. 
 

číslo: 559/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) vzdanie sa Ľudovíta Kóňu členstva v komisii pre riešenie krízovej situácie – 
svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke ku dňu 15.11.2017, 
b) návrh na zvolenie Pavla Gatiala za člena komisie pre riešenie krízovej situácie – 
svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke, 

II. odporúča  MsZ  
 s účinnosťou od 15. 12. 2017 

a) zvoliť  Pavla Gatiala za člena komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových 
deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke, 
b) schváliť zmenu uznesenia MsZ č.  383/13 v znení uznesenia MsZ č. 4/15 o zložení 
komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej 
Lehôtke tak, že p. Ľudovíta Kóňu nahradí p. Pavol Gatial.  
 

číslo: 560/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 a) vzdanie sa MUDr. Zory Škodovej členstva v komisii starostlivosti o obyvateľov, 

b) návrh na zvolenie Mgr. Branislava Magdolena za člena komisie starostlivosti 
o obyvateľov,  

II. odporúča  MsZ  
 s účinnosťou od 15. 12. 2017 
 a) zvoliť Mgr. Branislava Magdolena za člena komisie starostlivosti o obyvateľov,  

b) schváliť zmenu uznesenia MsZ č.  495/14 v znení uznesenia MsZ č. 115/16 o zložení 
komisie starostlivosti o obyvateľov tak, že  MUDr. Zoru Škodovú nahradí Mgr. Branislav 
Magdolen. 
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číslo: 561/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o vzdaní sa členstva Mgr. Michala Ďurejeho v Správnej rade Regionálnej 
televízie Prievidza a návrh primátorky mesta na schválenie Mgr. Alojza Vlčka  za nového 
člena správnej rady, 

II. odporúča  primátorke mesta 
navrhnúť Mgr. Alojza  Vlčka ako člena Správnej rady Regionálnej televízie Prievidza. 
 

číslo: 562/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu o termínoch zasadnutí orgánov  mesta  Prievidza v I. polroku  2018, 
II. odporúča MsZ  

zobrať na vedomie informáciu o termínoch zasadnutí orgánov  mesta Prievidza               
v I. polroku  2018. 
 

číslo: 563/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  
 informácie ohľadom prístupovej komunikácie na Bazovej ulici v Prievidzi,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zvolať pracovné stretnutie k možnosti riešenia prístupovej komunikácie na Bazovej ulici 
v Prievidzi za účasti: 
- zainteresovaných vlastníkov nehnuteľností na Bazovej ulici v Prievidzi,  
- predsedu výboru volebného obvodu č. IV,  
- predsedu komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia, 
- vedúceho odboru ÚP, st. poriadku, výstavby a ŽP a príslušných zamestnancov 

útvaru,  
- vedúceho právnej kancelárie a príslušných zamestnancov útvaru. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 27. 11. 2017 
od 552 do 563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................     .................................................. 
        Katarína Čičmancová     Ing. Jozef Polerecký 
               overovateľ I.                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  27.11. 2017 
 


