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Zoznam uznesení 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 11. 3. 2014 

  od 111 do 117 
 
 
 
111. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
112. Zabezpečenie kamerového systému v okolí hotela Magura 
113. Informácia SMMP, s.r.o., o nesúhlase nájomníkov so zvýšením nájomného za užívanie 

nebytových priestorov v objekte Zubnej polikliniky na Ul. A. Hlinku v Prievidzi 
114. Informatívna správna o stave pohrebísk, domu smútku a domov rozlúčky na území 

mesta Prievidza v správne TSMPD, s.r.o. 
115. Žiadosť Nam Tran Duc – MARIO o predĺženie lehoty na odstránenie predajného stánku 

pred OD Prior 
116. Zmena uzn. MsR č. 73/14  a MsZ č.  61/14 (zámer mesta predať nehnuteľnosti - budovu 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na Bojnickej ceste formou OVS) 
117. Príprava internej smernice mesta o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 11. 3. 2014 
  od 111 do 117 

 
číslo: 111/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2013 do 31.12.2013, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2013 do 
31.12.2013. 
 

číslo: 112/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu Mestskej polície Prievidza ohľadom monitoringu verejného priestranstva 
v okolí hotela Magura, 

II. ukladá náčelníkovi MsP 
zabezpečiť rozšírenie kamerového systému prípadne  premiestnenie existujúceho 
kamerového systému s umiestnením v okolí hotela Magura s obsiahnutím  nového 
detského ihriska, ktoré bude vybudované na okraji Námestia J. C. Hronského s tým, že 
finančné prostriedky budú zaradené do I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014. 
 

číslo: 113/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu SMMP, s.r.o., o nesúhlase nájomníkov (zubných lekárov)  so zvýšením 
nájomného za užívanie nebytových priestorov v objekte Zubnej polikliniky na Ul. A. 
Hlinku v Prievidzi,  

II. žiada konateľa SMMP, s. r. o.  
 postupovať v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.  
 
číslo: 114/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o stave pohrebísk, domu smútku a domov rozlúčky na území mesta 
Prievidza v správe Technických služieb mesta Prievidza, s. r. o.  – stav k 1. 2. 2014,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
a)  zabezpečiť spracovanie projektu rekonštrukcie domu smútku s tým, že finančné 
prostriedky na spracovanie projektu budú zaradené do návrhu I. zmeny rozpočtu mesta 
Prievidza v roku 2014, 
b)  zabezpečiť opravu chodníka na cintoríne v Prievidzi,  
c) zabezpečiť vybudovanie bezbariérového vstupu do domu smútku  a troch domov 
rozlúčky,  

III. ukladá právnej kancelárii 
uplatňovať pohľadávky u spol. TEZAS, s. r. o., za uhradené nájomné za hrobové 
a urnové miesta zo strany nájomcov, ktoré nebolo spoločnosťou preukázateľne 
spotrebované,  

IV. žiada konateľa TSMPD, s. r. o. 
 preveriť kapacitu a  možnosť obnovenia pohrebiska „Necpaly“.   
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číslo: 115/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Informáciu o aktuálnom stave  odstraňovania predajných stánkov pred OD Prior,  
b) žiadosť Nam Tran Duc – MARIO, Ul. J. M. Hurbana 5/11, Prievidza o predĺženie 
lehoty na odstránenie predajného stánku pred OD Prior do 14. 4. 2014, 

II. odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Nam Tran Duc – MARIO, Ul. J. M. Hurbana 5/11, Prievidza a  predĺžiť 
lehotu na odstránenie predajného stánku pred OD Prior do 14. 4. 2014. 

 
číslo: 116/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uzn. MsR č. 73/14 zo dňa 18.2.2014 a uzn. MsZ č. 61/14 zo dňa 
25.2.2014, 

II.  mení   
uzn. MsR č. 73/14 zo dňa 18.2.2014 v časti II. v písm. a) takto: text „s podmienkou 
zachovania súčasného zdravotníckeho účelu minimálne 1 rok“ sa vypúšťa a nahrádza 
textom „s podmienkou zachovania súčasného zdravotníckeho účelu minimálne 5 rokov“, 

III.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uzn. Msz č. 61/14 zo dňa 25.2.2014 v časti II. takto: v písm. a) takto: text 
„s podmienkou zachovania súčasného zdravotníckeho účelu minimálne 1 rok“ sa 
vypúšťa a nahrádza textom „s podmienkou zachovania súčasného zdravotníckeho účelu 
minimálne 5 rokov“. 

 
číslo: 117/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na prípravu internej smernice mesta o zásadách používania symbolov mesta a ich 
ochrane,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
vypracovať internú smernicu mesta o zásadách používania symbolov mesta a ich 
ochrane.  
 
 
 
 
 
 
..............................................                ........................................... 
       Juraj Ohradzanský           Ing. Petra Kobetičová 
             overovateľ I.                             overovateľ II. 

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


