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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 11. 2011 
od  409 do 414 

 
 
 
409. Vyuţitie kina Baník po 1. januári 2012 
410. Plán organizačného zabezpečenia zimnej údrţby miestnych komunikácií v meste 

Prievidza pre zimné obdobie 2011 – 2012 
411. Sumár poţiadaviek z verejných zhromaţdení s obyvateľmi mesta a zasadnutí výborov 

volebných obvodov 
412. Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2012 
413. Ţiadosť Školského športového klubu hokeja a florbalu, Prievidza o pouţívanie erbu mesta 

Prievidza v logu a v pečiatke klubu 
414. Poţiadavka Ing. Petra Petráša na preverenie vlastníckych vzťahov ku kaplnke na 

Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 11. 2011 
od  409 do 414 

 
 

číslo:  409/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh vyuţitia kina Baník po 1. januári 2012, 
II. ţiada riaditeľku KaSS v Prievidzi 

a) pripraviť ponuku na prenájom časti priestoru kina Baník za účelom prevádzkovania 
kaviarne galerijného typu s výškou nájomného minimálne 47,00 €/m2/rok,  

b) predloţiť ţiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu na digitalizáciu kina, 
c) upraviť výšku nájomného za prenájom priestoru kaviarne v Dome kultúry na Ul. F. 

Madvu v Prievidzi na 47,00€/m2/rok.   
 
číslo:  410/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Plán organizačného zabezpečenia zimnej údrţby miestnych komunikácií v meste 
Prievidza pre zimné obdobie 2011 – 2012, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
vyvolať pracovné stretnutie za účasti predsedov VVO, členov komisie dopravy, výstavby, 
ÚP a ŢP, zástupcu spol. TEZAS, s. r. o., s cieľom zoptimalizovať zimnú údrţbu miestnych 
komunikácií.    

 
číslo:  411/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Sumár poţiadaviek z verejných zhromaţdení s obyvateľmi mesta a zasadnutí výborov 
volebných obvodov, 

II. ţiada výbory volebných obvodov 
a) dôkladne prehodnotiť a zaktualizovať poţiadavky v rámci jednotlivých volebných 

obvodov,  
b) vyhotoviť a v elektronickej podobe zasielať zápis z verejných zhromaţdení do troch 

pracovných dní po uskutočnení verejného zhromaţdenia kancelárii primátorky mesta 
na email: michal.dureje@prievidza.sk,  

III. ukladá prednostovi MsÚ 
v rámci materiálu „Sumár poţiadaviek z verejných zhromaţdení s obyvateľmi mesta 
a zasadnutí výborov volebných obvodov“ zadefinovať konkrétneho zamestnanca 
zodpovedného za riešenie danej poţiadavky, samostatne sledovať poţiadavky 
krátkodobého a dlhodobého charakteru. 

 
číslo:  412/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2012, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2012.  
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číslo:  413/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Školského športového klubu hokeja a florbalu, Ul. M. Falešníka, Prievidza 
o pouţívanie erbu mesta Prievidza v logu a  pečiatke klubu,  

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Školského športového klubu hokeja a florbalu, 
Ul. M. Falešníka, Prievidza a vydať súhlas na pouţitie erbu mesta v logu a  pečiatke 
klubu.  

 
číslo:  414/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

poţiadavku Ing. Petra Petráša, poslanca MsZ, na preverenie vlastníckych vzťahov ku 
kaplnke na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť vlastnícky vzťah ku kaplnke na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................    ............................................................ 
Ing. Petra Kobetičová         Juraj Ohradzanský 
     overovateľ I.              overovateľ II. 

 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi dňa 16. 11. 2011 
 
 


