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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 4. 2014 
  od 160 do 174 

 
 
 

160. Spôsob priznávania zľavneného cestovného v MHD v meste Prievidza  
161. Kontrola zvislého dopravného značenia na území mesta Prievidza 
162. Informácia o moţnosti označenia lokality Necpaly informačnou tabuľou a zabezpečenie 

označenia športovísk smerovými tabuľami 
163. Ţiadosť SMMP, s. r. o., o zvýšenie základného imania spoločnosti 
164. Informácia spol. SMMP, s. r. o., o ekonomike, investíciách a zmluvách týkajúcich sa 

objektov zdravotných stredísk v správe SMMP, s.r.o. 
165. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického 

a Ulice H. Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi“ 
166. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku“ 
167. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom 

vŕšku“ 
168. Vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta (zápis zo dňa 10. 10. 2013) 
169. Návrh na zmenu člena v Rade školy pri MŠ, Ul. M. Mišíka, Prievidza 
170. Návrh na uplatnenie vlastníckeho práva mesta Prievidza ku kaplnke: „Kaplnka prícestná 

s výklenkom“ 
171. Návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
172. Návrh na prerokovanie odmeny zástupcu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR           

č. 253/1994 Z. z. 
173. Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2014 – 

2018 
174. Návrh na udelenie finančnej odmeny pre Gymnázium V. B. Nedoţerského v Prievidzi pri 

príleţitosti 95. výročia zaloţenia školy  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 15. 4. 2014 

  od 160 do 174 
 

číslo: 160/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 
 návrh na určenie spôsobu priznávania zľavneného cestovného v MHD v meste 

Prievidza, 
II.        odporúča primátorke mesta 

uzatvoriť Dodatok č.16 k Zmluve na zabezpečenie dopravnej obsluţnosti vo 
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a 
o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza v súlade s ust.            
§ 4 bod 2) písm. l) zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
so zámerom určenia tarifných podmienok, výšky cestovného a rozsahu poskytovaných 
zliav vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – mestskej hromadnej doprave 
na území mesta Prievidza. 

 

číslo: 161/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

 informáciu o trvalom dopravnom značení umiestnenom na Ceste na Púšť,  

II. ukladá prednostovi MsÚ  
vykonať kontrolu zvislého dopravného značenia na území mesta Prievidza s termínom 
do 30. júna 2014.  

 
číslo: 162/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

informáciu o moţnosti označenia lokality Necpaly informačnou tabuľou a o zabezpečení 
označenia športovísk smerovými informačnými tabuľami,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci s VVO č. 1 vybrať vhodnú lokalitu na umiestnenie informačnej tabule 
s označením časti Necpaly, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie označenia športovísk v správe spol. 
TSMPD, s.r.o., smerovými informačnými tabuľami. 
 

číslo: 163/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.  o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 234 000,00 € na sumu                    
947 760,00 €  s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto 
Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu 234 000,00 € na sumu 947 760,00 €  s tým, ţe záväzok na nový 
peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
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číslo: 164/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

informáciu spoločnosti SMMP, s.r.o., o ekonomike, investíciách a zmluvách týkajúcich sa 
objektov zdravotných stredísk v správe spoločnosti SMMP, s.r.o. 
 

číslo: 165/14 
Mestská rada  
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického 
a Ulice H. Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi“ a moţnosti čerpania finančných 
prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice H. 

Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 745 € t.j. 42,6 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

číslo: 166/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Na prievidzskom rínku“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 700 € t.j. 50 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

číslo: 167/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom 
vŕšku“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku  “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 300 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt 

 
číslo: 168/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

návrh  na  vyradenie  hmotného  majetku  v  celkovej obstarávacej  cene 24 328,56 € z 
evidencie majetku  mesta  Prievidza,   v   zmysle  bodu 1.  Zápisu  zo  zasadnutia  
vyraďovacej,  oceňovacej  a likvidačnej  komisie  zo dňa 10.10.2013, 

II.   odporúča primátorke mesta 
vyradiť  hmotný  majetok  v  celkovej obstarávacej  cene  24 328,56 €  z evidencie     
majetku mesta   Prievidza,   v   zmysle   bodu   1.  Zápisu    zo   zasadnutia    
vyraďovacej,     oceňovacej  a likvidačnej  komisie zo dňa 10.10.2013. 
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číslo: 169/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť Rady školy pri MŠ, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza na zmenu zástupcu 
zriaďovateľa v rade školy Mgr. Márie Uríkovej z dôvodu jej nadmernej pracovnej 
vyťaţenosti, 

b) návrh, aby do Rady školy pri MŠ, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza bol za mesto 
Prievidza delegovaný poslanec MsZ v Prievidzi pán Gabriel Čauder. 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zmenu uznesenia MsZ č. 371/10 zo dňa 21.12.2010 v časti III. písm. a) MŠ, Ul. M. 

Mišíka 398/15, Prievidza sa vypúšťa „Mária Uríková“, 
b) delegovanie poslanca MsZ Gabriela Čaudera ako zástupcu mesta do Rady školy 

MŠ, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza. 
 
číslo: 170/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

dôvodovú správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza: „Kaplnka prícestná 
s výklenkom“ na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi a k jej obnove, 

II. odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie „Kaplnky prícestnej s výklenkom“ na 
Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi a jej získanie do majetku mesta Prievidza. 

 
číslo: 171/14 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení; 

II.        odporúča MsZ  
zrušiť uznesenie MsZ v Prievidzi č.170/13 ku dňu 31.12.2013; 

III.       odporúča MsZ  
schváliť stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR 
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
v platnom znení (ďalej iba „zákon“), pričom stanovuje: 

      plat podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona, zvýšenie 
platu vyčísleného podľa § 3 ods. 1 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % 
a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 811 €). Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

 
číslo: 172/14 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh na stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle 
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; 

II.        odporúča MsZ  
zrušiť uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 171/13 ku dňu 31.12.2013; 

III.       odporúča MsZ  
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schváliť stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta podľa § 25 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. v platnom znení na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátorky 
mesta  a mesačné vyplácanie odmeny (presná výška odmeny 2 478 €).  

 
číslo: 173/14 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z  o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh primátorky mesta na voľbu 
prísediaceho pre Okresný súd Prievidza pre volebné obdobie 2014 - 2018 kandidáta 
Gabriela Čaudera; 

II.        odporúča MsZ  
zvoliť za prísediaceho pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2014 - 2018 
kandidáta  Gabriela Čaudera. 
 

číslo: 174/14 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na udelenie finančnej odmeny vo výške 500 € pre Gymnázium 
V. B. Nedoţerského v Prievidzi pri príleţitosti 95. výročia zaloţenia školy za osobitný 
prínos na vzdelávaní obyvateľov a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo výchovno – 
vzdelávacom procese. CENA MESTA bola schválená uznesením MsZ č. 93/14,  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť finančnú odmenu vo výške 500 € pre Gymnázium V. B. Nedoţerského 
v Prievidzi pri príleţitosti 95. výročia zaloţenia školy za osobitný prínos na vzdelávaní 
obyvateľov a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese z 
rozpočtu mesta 2014 z Programu 13: Sociálne sluţby, podprogram 2 – Príspevky 
neštátnym subjektom – z účtu sociálnej pomoci mesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
..............................................                ........................................... 
         Ing. Peter Petráš     Juraj Ohradzanský 
            overovateľ I.                             overovateľ II. 

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


