UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 15. 4. 2019
od 131 do 135

131.
132.
133.
134.
135.

Program MsR
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej – Peňáškovej
Návrh na udelenie ocenení Prievidzský anjel v roku 2019
Návrh IS č. 103 – Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Prievidza
Informácia o výhre detského ihriska s názvom: „Lidl Ihrisko Žihadielko“ a o príprave jeho
realizácie
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UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 15. 4. 2019
od 131 do 135
číslo: 131/19
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh programu MsR na deň 15. 4. 2019,
II.
schvaľuje
program MsR nad deň 15. 4. 2019.
číslo: 132/19
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej Peňáškovej za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti kultúry
a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve,
II.
odporúča MsZ
v zmysle §25 Štatútu mesta Prievidza udeliť Cenu mesta Prievidza in memoriam
Anne Kajabovej – Peňáškovej za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti
kultúry a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve.
číslo: 133/19
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení na udelenie ocenení Prievidzský anjel v roku 2019,
II.
schvaľuje
v zmysle § 30 Štatútu mesta Prievidza udelenie ocenenia Prievidzský anjel v roku 2019
týmto osobám, organizáciám a skupinám osôb:

1

Mgr. Brunclíková Michaela

2

Glos Ján

3

Gregor Pavol

4

Chlpek Marian

5

Karpišová Alica

6

Klčová Anna

7

PaedDr. Kozák Miroslav

Za obetavý prístup a systematickú prácu s deťmi a
rodinami v Spoločnosti priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar v Prievidzi.
Za dlhodobú pedagogickú a dirigentskú činnosť,
úspešnú reprezentáciu a podiel na kultúrno –
spoločenskom živote mesta pri príležitosti 80.
výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi.
Za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby v
oblasti slamienkarstva.
Za obetavú angažovanosť a pomoc pri
organizovaní podujatí, nezištnú činnosť v oblasti
kultúry, zábavy a zachovávania tradícií v mestskej
časti Necpaly.
Za dlhoročnú prácu v prospech účastnikov
bohoslužieb v meste Prievidza a systematickú
praću s deťmi v odbore hry na organe
Za verejno - prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu
v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a
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8

Križánek Michal

9

Mgr. Lukáčiová Renáta

10

Oršula Ján

11

Prilinský Igor

12

Sabo Ján

13

Sabová Anna

14

Ing. Sykora Ivan

15

Žirková Zuzana

systematickú pedagogickú prácu so študentami v
oblasti chémie.
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, za zisk
titulu majstra sveta v kulturistike
Za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a systematickú
prácu v územnom spolku Slovenského červeného
kríža v Prievidzi.
Za verejno - prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu
v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby a
folklóru v oblasti umeleckého rezbárstva
za systematickú prácu v oblasti oživovania a
propagácie zabudnutej histórie Prievidze.
za dlhoročnú publikačnú činnosť a nezištnú prácu v
oblasti propagácie histórie mesta Prievidza.
Za mimoriadnu angažovanosť v oblasti kultúry,
ekológie a humanitárnej činnosti prospievajúcej k
rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku
za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, úspešnú
reprezentáciu a rozvoj basketbalu

číslo: 134/19
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Internej smernice č. 103 – Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Prievidza,
II.
odporúča primátorke mesta
vydať Internú smernicu č. 103 – Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.
číslo: 135/19
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o výhre detského ihriska s názvom: „Lidl Ihrisko Žihadielko“ a o príprave jeho
realizácie,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) realizáciu projektu s názvom: „Lidl Ihrisko Žihadielko“,
b) uzatvorenie Rámcovej zmluvy o obstaraní diela so spoločnosťou Lidl Slovenská
republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 2020279415.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 15. 4. 2019
od 131 do 135

...............................................
Ing. Branislav Bucák
overovateľ I.

..................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 15. 4. 2019
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