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Primátorka mesta Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková 

 

 V  zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení               

neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa 

uskutoční dňa 12. decembra 2022 (v pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. 

Madvu 11 v Prievidzi 

 

Návrh programu: 

 

1)  Otvorenie 

2)  Zloženie sľubu poslancov MsZ 

3)  Schválenie programu MsZ 

4) Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prievidza, ktorou vyjadrujú nesúhlas 

s návrhom VZN mesta Prievidza č. 13/2022 o zrušení Základnej školy, Ulica P. J. 

Šafárika 3, Prievidza a jej súčastí, v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov  

5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 13/2022 o zrušení Základnej školy, Ulica P. J. Šafá-

rika 3, Prievidza a jej súčastí 

6) Analýza aktuálneho stavu nakladania s komunálnym odpadom v meste Prievidza, 

návrh nového riešenia 

7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievi-

dza č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020, VZN  č. 11/2021 

a VZN  č. 4/2022 

8) Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č.12/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

VZN č. 6/2020 a VZN č. 12/2021 

9) Návrh VZN mesta Prievidza č. 11/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a na dieťa a žiaka školského zariadenia 

10) Návrh VZN mesta Prievidza č. 14/2022 o určení príspevkov od zákonných zástup-

cov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach  

11) Návrh VZN mesta Prievidza č. 12/2022 o určení úhrad za sociálne služby poskyto-

vané mestom Prievidza  

12) Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2023, 2024 a 2025 

13) Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na 

roky 2024 a 2025 

14) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 

15) Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza na roky 2023 – 2028 
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16)  Správa o skončených kontrolách  

17) Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu príspevkovej organizácii 

KaSS Prievidza v rámci NZ zo dňa 27. 12. 2004 

18) Návrh na zúženie nehnuteľného majetku zo správy spol. TSMPD, s.r.o., v rámci 

Komisionárskej zmluvy zo dňa 31. 3. 2015, na úseku správy miestnych komuniká-

cií a návrh na zúženie nehnuteľného majetku zo správy spol. SMMP, s.r.o., v rámci 

Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 

19) Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta  

20) Majetkovoprávne veci  

21) Rôzne 

22) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h) 

23) Interpelácie poslancov  

24) Diskusia poslancov a poslanecké podnety 

25) Záver 

 

 


