
Uznesenia mestského zastupiteľstva 
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Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  

zo dňa 28. 04. 2022 

od 96 do 103 

 

96. Zloženie návrhovej komisie 

97. Program MsZ 

98. Projekt s názvom „Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu v meste Prievidza“ 

99. Zrušenie uznesení MsZ č. 40/22, č. 64/22 a č. 65/22 

100.  Projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“ 

101.  Projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi“ 

102.  Projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice  

v Prievidzi“ 

103. Zvolenie prísediacich k Okresnému súdu Prievidza na volebné obdobie   

rokov 2022 - 2026 
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Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  

zo dňa 28. 04. 2022 

od 96 do 103 

 

číslo: 96/22 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Branislav Bucák – predseda,  

Helena Dadíková – členka, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - člen,  

II. schvaľuje  

zloženie návrhovej komisie:  

Ing. Branislav Bucák – predseda,  Helena Dadíková – členka, JUDr. Ing. 

Ľuboš Maxina, PhD. – člen. 

 

číslo: 97/22 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.04.2022,  

II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.04.2022. 

 

číslo: 98/22 

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Zariadenie na spracovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza“ a možnosti čerpania 

finančných prostriedkov, 

II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Zariadenie na spracovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza“ a možnosti 

čerpania finančných prostriedkov, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 61 291,92 €,  t. j. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, 

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 
číslo: 99/22 

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 40/22 

zo dňa 28.2.2022, číslo 64/22 zo dňa 28.3.2022, číslo 65/22 zo dňa 28.3.2022, 

II.  ruší 
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uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 40/22 zo dňa 28.2.2022, 

číslo 64/22 zo dňa 28.3.2022, číslo 65/22 zo dňa 28.3.2022. 

 

číslo: 100/22     

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“ 

a možnosti čerpania finančných prostriedkov, 

II.  schvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia 

vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87- Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia 

vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 27 553,51 Eur, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta Prievidza. 

číslo: 101/22     

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte: „Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi“ a 

možnosti čerpania finančných prostriedkov, 

II.  schvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia 

vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO7-SC73-2021- 87- Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia 

vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 39 475,73 Eur, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta Prievidza. 
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číslo: 102/22     

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte: „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v 

Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov, 

II.  schvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia 

vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC73- 2021-87- Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia 

vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

c) zabezpečenie finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 45 912,24 Eur, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta Prievidza. 

 

číslo: 103/22 

Mestské zastupiteľstvo  

I.  berie na vedomie  

návrh primátorky mesta na voľbu prísediacich k Okresnému súdu Prievidza na 

volebné obdobie 2022 - 2026 podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch                  

a prísediacich v znení neskorších predpisov,   

II.  schvaľuje  

zvolenie prísediacich k Okresnému súdu Prievidza na volebné obdobie rokov 

2022 – 2026:  

1. JUDr. Petra Hajšelová  

2. PhDr. Dárius Štrba 

3. Martina Šmelková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia mestského zastupiteľstva 
a všeobecne záväzné nariadenia mesta  

 

        

 
 

Strana 5 z 5 

 

 

Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  

zo dňa 28. 04. 2022 

od 96 do 103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Návrhová komisia 
 
 
 
 

   Ing. Branislav Bucák, predseda    ................................... 
 
   Helena Dadíková, členka     ................................... 
 
  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.    ...................................  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  28.04.2022 

 
 

 


