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Stavať sa malo od roku 2010  
Ešte v apríli 2008 vláda Róberta 
Fica na svojom výjazdovom zasad-
nutí v Prievidzi prijala uznesenie, 
podľa ktorého mal minister dopravy 
pôšt a telekomunikácií zabezpečiť 
začatie stavebných prác piatich 
úsekov rýchlostnej komunikácie R2 
v Trenčianskom kraji do konca roka 
2010. Termín ukončenia predmet-
ných úsekov bol naplánovaný do 
31. decembra 2014. 
 
Realita je úplne iná. Obyvatelia 
hornej Nitry sa do konca roka 2010 
začatia stavebných prác nedočkali. 
Termíny sa stále posúvali, a tak je 
v roku 2013 naplánovaný začiatok 
výstavby pri jedinom z piatich úse-
kov (Ruskovce – Pravotice). Ab-
sentujúca cestná komunikácia stále 
brzdí rozvoj hornonitrianskeho re-
giónu, a to najmä v  hospodárskej 
oblasti. Terajšia cesta už neposta-
čuje aktuálnej frekvencii dopravy, 
zaznamenaných je na nej veľa 
smrteľných dopravných nehôd. 
 
Investori nemajú záujem  
Krátko po nástupe do funkcie sa 
súčasné vedenie mesta Prievidza 
aktívne zaujímalo o budovanie R2, 
pretože cestnú komunikáciu pova-
žuje za kľúčovú pre ďalší rozvoj 
metropoly hornej Nitry i celého re-
giónu. „Bez adekvátnej dopravnej 
dostupnosti nemajú investori záu-
jem o priemyselný park, do ktorého 
mesto investovalo značné pro-
striedky. Pritom skoré vybudovanie 
R2 bolo prísľubom už v raných fá-
zach úvah o jeho vybudovaní. 

Komplikovaná dopravná dostup-
nosť má negatívny vplyv na za-
mestnanosť v celom regióne,“ ho-
vorí Katarína Macháčková, primá-
torka mesta Prievidza.  

Čakáme takmer pä ť rokov 
Na pozvanie primátorky Prievidzu 
v novembri 2011 navštívil Ján Fi-
geľ, vtedajší prvý podpredseda vlá-
dy SR a minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja. Výstupom 
z rokovania bol ministrov prísľub, 
že rýchlostná cesta R2 má pre vlá-
du SR naďalej prioritu. 
 
V roku 2012 však došlo k zmene 
vlády, takže bolo nutné opäť kom-
petentným pripomenúť stále platné 
uznesenie Vlády SR. „Hneď po 
zmene vlády som listom pozvala 
nového ministra dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja do Prievi-
dze, aby sme opäť rokovali 
o nutnosti výstavby úsekov R2 me-
dzi Trenčínom a Prievidzou. Odpo-
vedal mi štátny tajomník minister-
stva, ktorý listom prisľúbil, že do 
Prievidze príde, len čo mu to dovo-
lia pracovné povinnosti. Od mája 
minulého roka, žiaľ, jeho sekreta-
riát termín nenavrhol. Na naplnenie 
uznesenia Vlády SR čakáme pridl-

ho. Takmer päť rokov. Preto sme 
sa s poslancami mestského zastu-
piteľstva rozhodli na našu súrnu 
potrebu upozorniť petíciou, ktorú 
sme avizovali už v roku 2011,“ vy-
svetľuje Macháčková dôvody spus-
tenia petičnej akcie. 
 
Šanca na získanie eurofondov 
I napriek tomu, že vláda Róberta 
Fica v apríli 2008 uznesením jasne 
deklarovala záujem o začatie sta-
vebných prác na piatich úsekoch 
R2 v Trenčianskom kraji, medzi 
akciami financovanými z eurofon-
dov, z Operačného programu Do-
prava 2007 – 2013, ani jeden 
z týchto úsekov nefiguroval. Na 
ceste R2 sa zo Štrukturálneho fon-
du financovali len dva úseky 
v Banskobystrickom kraji. Petičný 
výbor preto vidí príležitosť aj v tom, 
že sa teraz rozhoduje o využití eu-
rofondov na ďalšie programovacie 
obdobie. Zdôraznenie významu 
cesty pre hornonitriansky región 
môže napomôcť zaradeniu budo-
vania spomínaných piatich úsekov 
do nového operačného programu. 
 
Podpisový hárok je na poslednej 
strane tohto infolistu. Všetky ak-
tuálne informácie nájdete na in-
ternete, na webovej stránke mes-
ta Prievidza www.prievidza.sk/r2. 
Podpísané peti čné hárky sa zbie-
rajú na mieste prvého kontaktu 
vo vestibule Mestského úradu 
v Prievidzi a na všetkých obec-
ných úradoch v okrese Prievi-
dza.  

-msu- 

PETÍCIA ZA BUDOVANIE R2 V TREN ČIANSKOM KRAJI 
PRIEVIDZA, 8. február 2013. Primátorka Prievidze Ka tarína Machá čková spolu s 21 poslancami mest-
ského zastupite ľstva spustili petíciu za bezodkladné zaradenie budo vania cesty R2 v Tren čianskom 
kraji medzi najvyššie priority Vlády SR. Obyvatelia  ňou žiadajú o úpravu záväzného harmonogramu 
budovania cesty tak, aby bolo súvislé vybudovanie p iatich úsekov medzi Tren čínom a Prievidzou 
ukon čené v čo najkratšom čase. 



ZBERNÉ A PODPISOVÉ MIESTA PETÍCIE 

Petíciu za zaradenie budovania 
cesty R2 v Tren čianskom kraji 
medzi najvyššie priority vlády 
SR môžu obyvatelia podpori ť 
na desiatkách miest v okrese 
Prievidza.  
 
Zberné miesta vyplnených petič-
ných hárkov sú na všetkých obec-
ných úradoch v okrese Prievidza a 
na mestských úradoch v Bojniciach, 
Handlovej, Novákoch a Prievidzi. 
Petíciu podporujú aj mestá Bánovce 
nad Bebravou a Partizánske. 
 
V Prievidzi je možné petíciu podpí-
sať v materských školách, základ-
ných školách, na zimnom a futbalo-
vom štadióne, plavárni, v Centre 
voľného času Spektrum, na Mest-
skej polícii, v denných centrách v 
niektorých súkromných prevádz-
kach a na mnohých ďalších mies-
tach.  

Zberné a podpisové miesta, ktoré 
petičný výbor eviduje, sú označené 
bodmi na interaktívnej mape, ktorá 
je dostupná na www.prievidza.sk/r2. 
Ak chcú obyvatelia zriadiť ďalšie 
zberné miesto petičných hárkov, 
alebo podpisové miesto a pridať ho 
na mapu, je potrebné o tom infor-
movať na info@prievidza.sk.  

-av- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používatelia smartfónov  si môžu 
mapu zobrazi ť aj načítaním tohto  
2D kódu cez aplikáciu v zariadení. 

OBYVATELIA CHCÚ 
TESCO NA  
KOPANICIACH 

V októbri minulého roka bol spo-
ločnos ťou UNIPA, spol. s r.o., 
realizovaný prieskum statickej 
dopravy v centrálnej mestskej 
časti Prievidze. Ú čelom priesku-
mu bolo zhodnoti ť prevádzku 
polro čného fungovania projektu 
regulovaného státia.  
 
Výsledkom prieskumu sú exaktné 
závery a údaje o statickej doprave 
v centrálnej parkovacej zóne mesta. 
Ukázali splnenie vopred stanove-
ných cieľov a hlavne opodstatne-
nosť zavedenia projektu. Dostupné 
sú vo forme prezentáciena na strán-
ke  www.parkovanieprievidza.sk .  

Prieskum a  jeho výsledky boli pre-
zentované zástupcami spoločnosti 
UNIPA, spol. s r.o., na stretnutí 
s poslancami  16. januára t.r. Vý-
sledky prieskumu by mali okrem 
iného slúžiť ako podklad príslušným 
orgánom mesta pri tvorbe parkova-
cej politiky mesta, pri zefektívnení 
prevádzky CMPZ, a rovnako aj pri 
vzniku nových parkovacích miest. U 
samospráv, ktoré prevádzkujú par-
kovací systém s regulovaným stá-
tím, je podobný prieskum skôr ojedi-
nelý. Mestá zväčša nezískavajú 
podrobné informácie o tom, čo zme-
na parkovacieho systému priniesla. 

 
-md- 

POLROČNÉ ZHODNOTENIE PARKOVANIA 

DENNÉ CENTRÁ NA KULTÚRNE PODUJATIA BEZPLATNE 
Členovia denných centier na území mesta Prievidza 
získavajú možnos ť zúčastni ť sa bezplatne na vybra-
ných podujatiach v produkcii KaSS.  
 
Týka sa to predovšetkým podujatí dovážanej kultúry, ktoré 
každý mesiac pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi a medzi ktoré patria divadelné predstavenia 
či koncerty profesionálnych umeleckých telies najvyššej 
kvality.  
Denné centrá sa budú v účasti v bezplatnom vstupe na 
podujatia striedať a je pre nich vyhradený určitý počet líst-

kov, ktoré si v rámci denného centra rozdelia podľa vlast-
ného uváženia. S touto akciou začíname už v marci a to na 
divadelnom predstavení Radošinského naivného divadla 
pod názvom Jááánošííík po 300 rokoch, kde sa ako prvé 
zúčastní Denné centrum Bôbar. Denné centrum si má 
možnosť vybrať predbežne šesť členov, ktorí sa zdarma 
zúčastnia divadelného predstavenia. Počet lístkov, ktoré 
vždy budú vyhradené pre členov denných centier, sa môže 
priebežne meniť v závislosti od obsadenosti a záujmu o 
podujatie širokou verejnosťou. 
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Obyvatelia sídliska Kopanice na stret-
nutí primátorky s obyvateľmi vyjadrili 
záujem o zriadenie predajne Tesco 
Express v tejto lokalite. Ich záujmom je 
najmä rozšírenie občianskej vybave-
nosti na sídlisku o väčšiu predajňu po-
travín s rozšírenými otváracími hodina-
mi a širokým sortimentom.  
„Obyvatelia požiadali mesto Prievidza 
o pomoc pri komunikácii s obchodným 
reťazcom, aby spustil prevádzku Tesco 
Expres aj na sídlisku Kopanice. Rád 
som im vyšiel v tejto veci v ústrety 
a pomohol s formuláciou vyjadrenia 
záujmu, ktoré po vyzbieraní podpisov 
doručíme spoločnosti Tesco Stores,“ 
uviedol Róbert Pietrik, vedúci právnej 
kancelárie mestského úradu v Prie-
vidzi. „Rozhodli sme sa zvoliť jednodu-
ché vyjadrenie záujmu, ktoré obyvatelia 
podporia svojim podpisom. Ostane na 
obchodnom reťazci, či nájde komerčne 
výhodné riešenie na to, aby prevádzku 
Tesco Expres na Kopaniciach otvoril,“ 
dodáva. 
V roku 2012 zriadila spoločnosť pre-
vádzku Tesco Express na sídlisku Za-
potôčky. Predajňa ponúka obyvateľom 
sídliska všetko pre ich každodenné 
nákupy. Na predajnej ploche 200 m2 
zákazníkom poskytuje široký sortiment 
viac ako 2 000 položiek tovaru. Okrem 
čerstvých potravín s dôrazom na zele-
ninu a ovocie budú sú v ponuke aj ná-
poje, mrazené výrobky, mliečne výrob-
ky, drogériový tovar, potrava pre zvie-
ratá, ale aj denná tlač, či rezané kvety.  
 

 -av- 



ZAMETANIE CIEST V SPRÁVE MESTA 
Mestská spolo čnos ť Správa ma-
jetku mesta za čala strojové zame-
tanie ciest a chodníkov už v tých-
to dňoch. Zametanie ulíc bude 
súbežne realizova ť aj súkromná 
spolo čnos ť TEZAS, s.r.o.  a Slo-
venská správa ciest.  
 
Správa majetku mesta bude na 
strojové zametanie chodníkov po 
zimných mesiacoch využívať svoju 
techniku i techniku Slovenskej sprá-
vy ciest (ďalej len SSC). Práve táto 
spoločnosť zapožičia svoju techniku 
aj na čistenie ciest v správe mesta. 
SSC v týchto dňoch okrem toho 
zabezpečuje zametanie komunikácií 
v správe Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a to konkrétne  na Boj-
nickej ceste a Hviezdoslavovej ulici. 

Zametanie komunikácií v správe 
mesta sa vykonáva po zimných me-
siacoch, kedy je na cestách veľké 
množstvo štrku a prachu zo zimnej 
údržby. V minulých rokoch sa tieto 
práce začali vykonávať až v jarných 

mesiacoch koncom apríla. V tomto 
roku sme spustili jarné zametanie 
ciest v časovom predstihu už v polo-
vici mesiaca február, teda ihneď ako 
nám to dovolili poveternostné pod-
mienky. Mestská spoločnosť Správa 
majetku mesta Prievidza túto čin-
nosť vykonáva intenzívne v dvoch 
pracovných zmenách 16 hodín den-
ne. V minulom roku mesto investo-
valo do strojového čistenia ciest a 
chodníkov sumu 55 832 eur. 

-md-, foto: msu 

Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza sa 
od 1. januára 2013 prideľujú na zákla-
de nového Všeobecne záväzného na-
riadenia č. 131 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Prievidza. Dotácie sa 
podľa VZN 131/2012 poskytujú práv-
nickým osobám, ktorých zriaďovate-
ľom a zakladateľom nie je mesto a fy-
zickým osobám podnikateľom, ktoré 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na 
území mesta alebo, poskytujú služby 
obyvateľom mesta. Dotácie sa posky-
tujú na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb, všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov, a 

na podporu podnikania a zamestna-
nosti. 
 
Termíny podávania žiadostí 
Žiadatelia podávajú žiadosti o poskyt-
nutie dotácie: 
a) v termíne do 30. 9. v príslušnom 
kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa 
budú konať v 1. polroku  nasledujúce-
ho kalendárneho roku, 
b) v termíne do 31. 3. v príslušnom 
kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa 
budú konať v 2. polroku príslušného 
kalendárneho roku. 
Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už 
uskutočnené aktivity. 
 
Len na ur čenom formulári 
Dotácie sa poskytujú len na základe 
písomnej žiadosti na určenom formulá-
ri (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). 
Žiadosť sa spolu s prílohami (viď. § 5 
ods. 1 - 4 VZN č. 131/2012) zasiela 
poštou na adresu mesta alebo sa po-
dáva do podateľne Mestského úradu v 
Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom 
podacej pečiatky s dátumom podania. 
 

Predkladané doklady, uvedené v § 5, 
bode 1. písm. b) a c) VZN 131/2012, 
musia byť originály alebo overené kó-
pie. Mesto uzná aj kópie týchto dokla-
dov, ak žiadateľ v deň predloženia žia-
dosti do podateľne MsÚ predloží kópie 
dokladov zamestnancovi mesta v prí-
slušnom útvare, ktorý plní funkciu zapi-
sovateľa príslušnej komisie MsZ, a 
ktorý overí svojim podpisom a dátu-
mom zhodnosť kópií s originálom. 
 
Ciele poskytovania dotácií  
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v 
rámci procesu schvaľovania rozpočtu 
a jeho zmien na príslušný kalendárny 
rok schvaľuje výšku finančných pro-
striedkov s určeným účelom ich použi-
tia - na poskytovanie dotácií v zmysle 
VZN ako Dotačný program v prísluš-
ných programoch rozpočtu mesta.  
 
Príslušná komisia MsZ podľa VZN 
131/2012 zverejňuje na internetovej 
stránke mesta www.prievidza.sk ciele 
poskytovania dotácií, na ktoré sa dotá-
cie z dotačných programov poskytujú. 

 -msu-, -av- 

O DOTÁCIE TREBA POŽIADA Ť DO KONCA MARCA 
Mesto Prievidza bude tento rok dotácie z rozpo čtu mesta pride ľovať pod ľa nového Všeobecne záväzného naria-
denia č. 131/2012 na realizáciu konkrétnych cie ľov. Na základe jeho ustanovení je potrebné o dotáci u na aktivity 
plánované v druhom polroku 2013 požiada ť určeným spôsobom do 31. marca 2013. 

MESTO ZVEREJNÍ  
NEPLATIČOV AJ  
TENTO ROK 

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zá-
kona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov zverejní zozna-
my daňových dlžníkov aj v roku 
2013. 
 
Zverejnení budú daňoví dlžníci  podľa 
stavu k 31. decembru 2012, u ktorých 
úhrnná výška daňových nedoplatkov 
presiahla: 
- u právnickej osoby 1 600 €; 
- u fyzickej osoby, podnikateľa 160 €; 
- u fyzickej osoby 160 €. 
 
Mesto  zverejnilo zoznamy neplatičov 
už v minulom roku. Po tom, čo sa tento 
krok osvedčil a dlhodobí neplatiči mes-
tu vrátili desiatky tisíc eur, sa prievidz-
ská samospráv rozhodla postupovať 
rovnako aj v roku 2013. 
 

-md- 



Stavebný úrad oznámil d ňa 23. janu-
ára 2013 začatie stavebného kona-
nia akcie „ Výstavba nájomných by-
tov na Gazdovskej ulici v Prievidzi“.  
Stavba sa nachádza v katastrálnom 
území Prievidza. Jej sú časťou budú 
aj prípojky na siete technického vy-
bavenia územia, prístupová komuni-
kácia a parkovacie plochy. 
 
Podľa schváleného územného plánu 
zóny Necpaly je pre územie určené na 

zastavanie navrhnuté využitie pre 
Kompaktnú blokovú zástavbu bytových 
a polyfunkčných domov, výškového 
zónovania v troch až päť nadzemných 
podlažiach. Navrhovaná stavba je 
v súlade s Územným plánom zóny 
Prievidza – Necpaly a spĺňa stanovené 
zásady a regulatívy podrobnejšieho 
priestorového usporiadania a funkčné-
ho využívania pozemkov v časti Ne-
cpaly.  
 

S výstavbou bytového domu sa počíta-
lo už  pri schvaľovaní územného plánu 
zóny dňa 29.7.1998.  
 
V zmysle stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších pred-
pisov sa územný plán zóny spracúva 
pre vymedzenú časť obce, pričom 
ustanovuje zásady a regulatívy po-
drobnejšieho priestorového usporiada-
nia a funkčného využívania pozemkov. 

-md- 

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA GAZDOVSKEJ ULICI 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriad-
ku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon), si informa čné, 
reklamné a propaga čné zariadenia, 
pokia ľ sa umiest ňujú na miestach 
vidite ľných z verejných priestorov a 
pokia ľ sú spojené so stavbou alebo 
pozemkom, vyžadujú povolenie sta-
vebného úradu pod ľa §71. 
 
V rámci štátneho stavebného dohľadu 
mesto Prievidza do dnešného zabez-
pečilo tieto úkony :  
- zaslalo 52 výziev  na dodatočné po-
volenie na 100  ks zariadení (v zmysle 
stavebného zákona sa v tomto konaní 
preukazuje, či sa dodatočne povolí 
alebo nariadi odstrániť); 
- 20 zriaďovateľov zariadení postúpilo 

na prerokovanie  priestupku alebo 
správneho deliktu; 
- 3 ks  zariadení nariadilo odstráni ť; 
 
Priestupku sa podľa § 105 stavebného 
zákona dopustí ten, kto uskutočňuje 
alebo užíva informačné, reklamné ale-
bo  propagačné zariadenia bez povole-
nia alebo v rozpore s ním. Správneho 
deliktu  podľa § 106 stavebného záko-
na sa dopustí, kto uskutočňuje alebo 
užíva informačné, reklamné ale-
bo  propagačné zariadenia bez povole-
nia alebo v rozpore s ním. 
 
Stavebný úrad nariadi zriaďovateľovi, 
príp. užívateľovi  odstrániť informačné, 
reklamné alebo propagačné zariade-
nia, ak splnili účel, ak sú v rozpore s 
verejným záujmom, alebo ak  nepred-

loží požadované doklady stavebným 
úradom v určenej lehote. 
 
Ak nemožno zistiť zriaďovateľa, nariadi 
stavebný úrad odstránenie tomu, kto 
má vlastnícke alebo iné právo ku stav-
be alebo pozemku, na ktorom bolo 
zariadenie umiestnené.  
 
Pred 1. októbrom 2012 sa za každé 
povolenie zariadenia platil správny 
poplatok 49,50 €. Od 1. októbra 2012 
sú správne poplatky stanovené plo-
chou v m² ( do 15 m² - 60,00 €, do 40 
m² - 200,00 €, nad 40 m² - 430,00 € ) 
podľa sadzobníka zákona o správnych 
poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
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KONTROLA BILLBOARDOV NA ÚZEMÍ MESTA 

Inštitút pre dobre spravovanú spo-
ločnos ť zverejnil hodnotenie samo-
správ zapojených do projektu Od-
kazprestarostu.sk za rok 2012. Mes-
to Prievidza bolo hodnotené v sku-
pine tridsiatich samospráv v kto-
rých funguje tento projekt. Na  hod-
notenie bola použitá nová, komplex-
ná metodológia, ktorá okrem úspeš-
nosti riešenia podnetov hodnotí i 
úrove ň komunikáci samospráv na 
portáli Odkazprestarostu.sk.  
 
Prievidza, Trenčín, mestská časť Brati-
slava Vajnory a obec Vinodol – týmto 
štyrom samosprávam sa podarilo 
úspešne vyriešiť všetky hodnotené 
podnety. V rebríčku indexu úspešnosti 
riešenia podnetov za nimi nasledujú 
Trnava s 97,69% vyriešených pod-
netov, mestská časť Bratislava Nové 
Mesto s 78,6% úspešnosťou a Spišská 
Nová Ves s 77,27% vyriešených pod-
netov. 

Zohľadnením počtu podnetov, ktoré 
boli adresované jednotlivým samo-
správam, sa poradie hodnotenia miest 
výrazne zmení.  

Podľa indexu prínosu práce samo-
správ sa najprínosnejšou samosprá-
vou stala Trnava, nasledovaná mest-
skou časťou Bratislava Nové Mesto, 
Prievidzou a mestskou časťou Bratisla-
va Petržalka. 

V hodnotení kvality komunikácie vedú 
Prievidza, Prešov a Trenčín nasledo-
vané bratislavskými mestskými časťa-
mi Petržalka, Nové Mesto a Vajnory . 
Podobne poradie vyzeralo i v indexe 
kvality a kvantity komunikácie. Na pr-
vom mieste sa umiestil Prešov, na dru-
hom mestská časť Bratislava Petržal-
ka, nasledovaná Prievidzou. 

Príjemným prekvapením je práca prie-
vidzskej samosprávy, ktorá sa umies-
tnila v každom hodnotení medzi tromi 
najlepšími, i keď je do projektu Odkaz-
prestarostu.sk zapojená len od októbra 
2012. 

 
SGI - Monika Jankovičová,  

redakčne upravené a krátené 

V HODNOTENÍ OBSTÁLA PRIEVIDZA NA VÝBORNÚ 



SOCIÁLNA POMOC: AKO MESTO POMÁHA SVOJIM OBYVATE ĽOM? 
Mesto Prievidza okrem iných funkcií 
zabezpečuje pomoc tým obyvate-
ľom, ktorí sú na to odkázaní. Každo-
ročne sú rozde ľované zna čné fi-
nančné príspevky na viaceré formy 
sociálnej podpory pre našich oby-
vateľov. 
 
Pre zvýšenie informovanosti obyvate-
ľov uvádzame informácie o formách 
sociálnej pomoci s finančnou podporou 
mesta Prievidza. 
 
Opatrovate ľská služba  je sociálna 
služba poskytovaná osobám, ktoré sú 
odkázané na pomoc pri úkonoch seba-
obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách. 
 
V minulom roku mestské výdavky na 
opatrovateľskú službu predstavovali 
349 121,58 eur, zatiaľ čo príjmy z tejto 
služby predstavovali len takmer tretinu  
výdavkov, 96 328,90 eur.  
 
Prepravná služba (sociálny taxík)  je 
jednou z foriem integrácie ťažko zdra-
votne postihnutého občana do spoloč-
nosti tak, aby mal možnosť prepraviť 
sa ako zdravý človek.   
 
Mesto Prievidza v roku 2012 zabezpe-
čovalo 166 obyvateľom  prepravu  so-
ciálnym taxíkom. Náklady za preprav-
nú službu boli za uplynulý rok vyčísle-
né na 4 092 eur. 
 
Mesto Prievidza poskytuje svojim oby-
vateľom možnosť získať aj sociálnu 
podporu formou priamych finančných 
prostriedkov. Opakovaný príspevok 
na kompenzáciu ceny obeda  môžu 
získať po posúdení žiadosti obyvatelia, 
ktorí sú poberateľmi starobného alebo 
invalidného dôchodku. V roku 2012 

bolo na touto formou sociálnej pomoci 
vyplatených 4 683,64 eur. 
 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  
sa poskytuje po posúdení individuálnej 
sociálnej situácie žiadateľa a možností 
rozpočtu mesta. V roku 2012 požiada-
lo o jednorazovú dávku v hmotnej nú-
dzi 291 obyvateľov mesta Prievidza. 
Celkovo bolo vyplatených 16 990 eur 
pre osamelo žijúcich, dôchodcov a ro-
diny s maloletými deťmi. 
 
Mesto Prievidza poskytuje aj naďalej 
príspevok rodi čom pri narodení die-
ťaťa. V uplynulom roku táto suma 
predstavovala 22 260 eur. Jednou 
z foriem sociálnej podpory maloletých 
je aj tvorba úspor pre detí 
z detského domova . Každý mesiac 
prispieva mesto týmto deťom sumou 
92,63 eur, čo v roku 2012 predstavuje 
celkovú sumu 2 657 eur. Aj týmto spô-
sobom sa mesto snaží mesto pomôcť 
trom deťom pri ich začlenení do života 
po opustení detského domova. 
 
Menej radostnou formou finančnej 
podpory mesta sú výdavky na pohre-
by bezprístrešných osôb . Na zabez-
pečenie dôstojného pohrebu týchto 
osôb mesto vynaložilo v minulom roku 
1 035 eur.  

Mesto Prievidza sa snaží podporovať 
aj organizácie, ktoré poskytujú pomoc 
osobám v núdzi. V našom meste zís-
kavajú príspevky formou dotácie 
z rozpo čtu mesta  dve takéto nezisko-
vé organizácie – Charita – dom sv. 
Vincenta, n.o. (7000 €) a Spokojnosť – 
centrum sociálnych služieb, n.o. (4000 
€). 
 
Mesto Prievidza poskytuje pomoc nie-
len z vlastných zdrojov ale prostredníc-
tvom účtu sociálnej pomoci mesta , 
kde sa zhromažďujú finančné pro-
striedky od rôznych darcov, na základe 
ich dobrovoľnosti a prejavu vôle. 
V minulom roku výška takýchto finanč-
ných prostriedkov predstavovala 3400 
eur.  
 
Osobitnú kategóriu tvoria štátne dávky 
vyplácané mestom, ktoré slúžia ako 
dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a k plneniu 
školských povinností die ťaťa ohro-
zeného sociálnym vylú čením . Zá-
kladnou požiadavkou na poskytnutie 
dotácie na dieťa a deň bolo, aby sa 
dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo 
stravu, obed alebo iné jedlo (desiatu, 
olovrant). Štátne dávky sú použité aj  
ako pomoc v situácii keď občan 
v hmotnej núdzi stratí preukaz obyva-
teľa mesta v hmotnej núdzi . Násled-
ne mu je poskytnutá dávka v hmotnej 
núdzi spoločne s príspevkami. 
 
Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, 
sociálna pomoc pre obyvateľov 
v meste Prievidza je poskytovaná 
v rôznorodých formách. Cieľom jej po-
skytovania je predovšetkým zlepšenie 
životnej situácie obyvateľov, ktorí to 
najviac potrebujú. 
 

-MsÚ- 



Stredu 13. februrára 2013 sa konal 
kontrolný de ň primátorky mesta 
v mestskej spolo čnosti UNIPA, spol. 
s r.o.  
 
Na januárovom mestskom zastupiteľ-
stve bola prerokovaná správa z kon-
trolnej činnosti za rok 2012, vykonanej  
hlavnou kontrolórkou  mesta. Zo záve-
rov správy  vzniklo podozrenie, že 
v roku 2007 mohli v tejto spoločnosti 
vzniknúť viaceré závažné nedostatky 
pri nakladaní s verejnými financiami. 
Výsledky kontroly nasvedčujú tomu, že 
v minulosti mohol byť spáchaný trestný 
čin. Napriek tomu, že s nástupom no-
vého vedenia mesta  nastúpilo aj nové 
vedenie spoločnosti UNIPA, kontrolné 
zistenia boli hlavným impulzom 
k vykonaniu kontroly aj zo strany pri-
mátorky mesta JUDr. Kataríny Ma-
cháčkovej. 
 
Výsledky kontrolného d ňa 
Primátorka mesta  kontrolovala aktuál-
ne činnosti spoločnosti a podrobne 
preverovala    efektivitu hospodárenia 
s verejnými financiami. Na stretnutí sa 
okrem primátorky a konateľa zúčastnili 
všetci  vedúci pracovníci jednotlivých 
úsekov  spoločnosti UNIPA. Okrem 
kontroly priamo v sídle spoločnosti boli 
vykonané čiastkové  kontroly  v teréne 
pri výkone niektorých druhov prác ako 
napríklad opiľovanie konárov stromov 
a ostatnej verejnej zelene. Kontrola 
bola ukončená v objekte mestskej pla-
várne.  
 
Práve plaváreň bola pokladaná zo 
strany verejnosti za predražený pro-
jek t.  Výstavba p lavárne stála 
55 634 949,28 Sk a bola uvedená do 
prevádzky ešte v roku 2005. Už v prvej 
sezóne od spustenia boli na nej ziste-
né závažné nedostatky s nadmerným 
rosením a koróziou, v dôsledku čoho 

muselo dôjsť k sanácii stavby plavár-
ne. „V minulosti boli viaceré služby 
vykonávané tak, ako si to dnes ne-
chceme   ani predstaviť. V súčasnosti 
sme povinní a verejnosti zaviazaní 
vykonávať verejné služby v maximálne 
profesionálnom prístupe a so stoper-
centným výsledkom, uzavrel kontrolu 
v plavárni  konateľ spoločnosti Miro-
slav Procháska.“ 
 
Kontrolou bolo o. i. zisťované, či stati-
ka športovísk - hlavne zimného štadió-
na - dokáže znášať aj súčasnú váhu 
snehu.  
 
Na spoločnosť UNIPA prechádza 
v roku 2013 výkon viacerých verejných 
služieb. Ako vyplynulo zo samotnej 
kontroly, niektoré činnosti v porovnaní 
s minulými rokmi spoločnosť UNIPA 
vykonáva už teraz nad rámec plánu. 
Napríklad udržuje strihom krovinatý 
porast a živé ploty v meste, čo sa 
v minulosti robilo len čiastočne. Tak-
tiež plánuje zabezpečiť hnojenie repre-
zentačnej zelene.  
 
„Už dlhšiu dobu som bola presvedče-
ná, že spoločnosť UNIPA  pred prícho-
dom súčasného vedenia nebola 
schopná zabezpečovať služby kvalitne 
a profesionálne. Dnešná kontrola ma 
len utvrdila v tom, že všetci činnosti,  
služby a projekty tejto spoločnosti sú 

na prospech našim obyvateľom. Osob-
ne hodnotím skvalitnenie života obyva-
teľov vďaka minuloročnému koseniu 
verejnej zelene, ktoré bolo efektívne, 
pravidelné a lacnejšie. Na stretnutiach 
s obyvateľmi  sme zaznamenávali len 
pozitívne odozvy. Aj hospodársky vý-
sledok spoločnosti UNIPA je jasným 
príkladom zodpovedného prístupu 
k podnikaniu. To, že UNIPA hospodári 
v pluse aj počas krízy, je nasledovania 
hodný prípad,“ podotkla primátorka 
mesta Katarína Macháčková. 
 
V tomto roku čaká mestskú spoločnosť 
ďalší zložitý projekt a tým je výmena 
a rekonštrukcia verejného osvetlenia. 
Postupne dôjde k výmene 1800 lámp 
verejného osvetlenia v značnej časti 
mesta. Terajšie verejné osvetlenie  je 
obyvateľmi mesta vnímané ako poru-
chové a nedostatočné. Práve v oblasti 
verejného osvetlenia boli kontrolou 
zistené závažné nedostatky – napr. 
fakturácia prác, ktoré neboli vykonané. 
„Očakávam, že pripravovaný projekt 
výmeny verejného osvetlenia prostred-
níctvom spoločnosti UNIPA, bude rea-
lizovaný  transparentne, profesionálne 
a na prospech  obyvateľov. Osobne sa 
do tohto projektu zaangažujem 
a dohliadnem, aby bol výsledok taký, 
ako očakávajú naši obyvatelia. Nedo-
pustím, aby sa na verejnom osvetlení 
opäť šafárilo,“ uviedla primátorka mes-
ta. 
 
Primátorka mesta bude vykonávať 
kontroly aj v ďalších mestských spo-
ločnostiach a príspevkových organizá-
ciách mesta. Cieľom kontrolných dní je 
predovšetkým zabránenie  netranspa-
rentným a neefektívnym postupom ako 
aj kontrola kvality prác priamo v teré-
ne. 
 

-md- 

KONTROLNÝ DEŇ NA UNIPE 



JARNÉ UPRATOVANIE 

Jarné upratovanie mesta sa usku-
toční poslednú sobotu pred ve ľko-
nočnými sviatkami  23. marca 2013 
od 8.00 do 12.00 h. 
 
Odpad z vyhrabávania a zametania vo 
dvoroch medzi obytnými domami a na 
chodníkoch pred rodinnými domami 
bude odvážať spoločnosť TEZAS, 
s.r.o.,  
 
Odvoz odpadu bude koordinovať  
ZELENÁ LINKA číslo telefónu  
046 / 542 38 73 na ktorú treba hlásiť 
miesto uloženia odpadu. Jarné uprato-
vanie sa nevz ťahuje na ve ľkoobje-
mový a ve ľkorozmerný  odpad , ten 
bude vykonávaný v štandardnom reži-
me. Veríme, že spoločne si urobíme 
Prievidzu krajšou. 
 
Upozornenie: V lokalitách medzi obyt-
nými domami v tzv. IBV žiadame oby-
vateľov, aby nevyvážali opílené konáre, 
ich zvoz má osobitný režim, o ktorom 
budeme obyvateľov informovať! 

 
-md- 

Mesto Prievidza má od októbra mi-
nulého roku dôstojný stánok na pre-
zentáciu výtvarného umenia, ktorým 
je Art galéria zriadená v priestoroch 
bývalého kina Baník. 
 
Vďaka mestu Prievidza a občianskemu 
združeniu Art point, ktoré má osobitný 
podiel nielen na rekonštrukcii interiéru, 

ale aj na jeho napĺňaní novými ume-
leckými aktivitami, sa v nich v súčas-
nosti koná už štvrtá výstava výtvarné-
ho umenia. Po prezentácii výz-
namných výtvarníkov minulosti i sú-
časnosti Prievidze, regionálnych vý-
tvarníkov a výstave výtvarných prác 
venovaných charitatívnemu projektu 
podpory zdravotne postihnutých detí, 
patria priestory galérie v súčasnosti 
kolekciám obrazov a plastík výtvarní-
kov určených k podpore galerijnej čin-
nosti prostredníctvom ich možného 
predaja. Aj preto výstava nesie prí-
značný názov BEN-ART, v ktorom sú 
obsiahnuté slová benefícia a umenie. 
 
Obraciame sa na všetkých - viac či 
menej úspešných podnikateľov a živ-

nostníkov s ponukou obohatiť priestory  
firiem, či súkromných priestorov výtvar-
ným dielom. Výtvarné diela majú v se-
be potenciál priestory kultivovať, priná-
šať potešenie nielen oku a duši, ale aj 
návštevníkom  firmy, či  domova. Za-
kúpením výtvarného diela navyše pod-
porí kupujúci nielen autora, ale  galerij-
nú činnosť mesta. Týmto počinom vy-
jadrí každý z kupujúcich aj podporu 
svojmu mestu a stane  sa tak jej mecé-
nom. 
 
Roman Turcel, predseda o.z. Art point, 
Mgr. Amália Lomnická, kurátorka vý-
stavy. 

STAŇTE SA MECÉNMI UMENIA VO VAŠOM MESTE   

V tomto období sa za čína so za-
bezpečovaním doplnenia vybave-
nia kultúrnych domov v okrajo-
vých častiach mesta Prievidza 
inventárom a ďalšie úpravy prie-
storov. 
 
Kultúrne a spoločenské stredisko 
zabezpečí pre kultúrne domy v ok-
rajových častiach  (Malá Lehôtka, 
Veľká Lehôtka a Hradec) potrebný 
inventár.  Očakávame od toho, že  
sa zvýši komfort návštevníkov   za-
riadení, medzi ktorých patria predo-
všetkým miestni obyvatelia. Práve 
oni už dlhodobo požadovali nové 
vybavenie.   
Pri rozhodovaní o tom, čo je naja-
kútnejšie z hľadiska potrieb, sa brali 
do úvahy názory správkyň kultúr-
nych domov, predsedov denných 
centier a  poslancov za príslušné 
mestské časti. „Práve oni vyvíjajú 
veľké množstvo aktivít v týchto prie-
storoch, priestory poznajú a vedie 
posúdiť opodstatnenosť jednotlivých 
nákladov. Po stretnutí so všetkými 
zainteresovanými sme spoločne 
vyhodnotili, ktoré predmety patria 

medzi najakútnejšie a odsúhlasili 
sme si aj vzhľadom na možnosti 
Kultúrneho a spoločenského stredi-
ska tie, ktoré budeme priebežne 
počas roka dopĺňať,“ uviedla riadi-
teľka Kultúrneho a  spoločenského 
strediska v Prievidzi Petra Štefáni-
ková. „V súčasnosti už priebežne 
dopĺňame a plánujeme naďalej do-
pĺňať najmä sklenený inventár, vy-
bavenie kuchyniek riadom, obrus-
mi, čiže predmetmi, ktoré sa najčas-
tejšie používajú,“ dodala.  
 
Do kultúrnych domov v Hradci a 
Veľkej Lehôtke už boli zakúpené i 
nové elektrické sporáky. V kultúr-
nom dome v Hradci v spolupráci s 
poslancom a denným centrom sa 
pracuje na úprave priestoru, ktorý 
by v budúcnosti slúžil ako malá klu-
bovňa. V kultúrnom dome vo Veľkej 
Lehôtke je plánovaná v najbližších 
mesiacoch úprava pódia a parkiet, v 
Malej Lehôtke sa pripravuje nákup 
materiálu na úpravu stien.  Práve tu  
je stále v riešení otázka zavedenia 
plynu z kotolne do kuchynky.    
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ZLEPŠIA VYBAVENIE KULTÚRNYCH DOMOV 



PETIČNÝ PODPISOVÝ HÁROK Č. 

PETÍCIA 
 

za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji  

medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky 
 

Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenčianskom 

samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, 

Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej 

republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Ţiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu 

výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do uţívania 

zrealizovalo v čo najkratšom čase. 
 

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Počet priloţených podpisových hárkov:  ……… 
 

        

P.Č.  

MENO,  

PRIEZVISKO:  

TRVALÝ POBYT:  

(obec, ulica, číslo domu) 

PODPIS: 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov je JUDr. Katarína Macháčková, trvalý pobyt Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza. 
 

Petičný výbor: 
 

Mgr. art. Anton Bakyta, M. Rázusa 837/10, Prievidza 

Ing. Branislav Bucák, M. Rázusa 856/34, Prievidza 

Ing. Martin Bugár, Červeňa 654/32, Prievidza 

Gabriel Čauder, Dlhá ul. 373/44, Prievidza 

Helena Dadíková, Ul. Š. Králika 455/7, Prievidza 

Mgr. Ruţena Dlábiková, A. Mišúta 720/9, Prievidza 

Marcel Dobrovodský, A. Bednára 712/1, Prievidza 

Ing. Martin Drozd, Pod Hôrku  194/4, Prievidza 

Ing. Roman Gonda, Na stráňach 1226/8, Prievidza 

Bc. Roman Hlaváč, Murgaša 157/4, Prievidza 

MUDr. Marián Jakubis, B. Björnsona 332/6, Prievidza 

 

 

Ing. Petra Kobetičová, Š. Králika 431/21, Prievidza 

JUDr. Katarína Macháčková, Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza 

MUDr. Dušan Magdin, Nám. J. C. Hronského 124/14, Prievidza 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Poľná 965/39, Prievidza 

Juraj Ohradzanský, Uhlištná 731/21, Prievidza 

Ing. Peter Petráš, Poľná 481/16, Prievidza 

Ing. Jozef Polerecký, B. Slančíkovej 537/13, Prievidza 

Mgr. Pavel Takáč, J. Bendíka 778/3, Prievidza 

Július Urík, Dlhá ul. 367/20, Prievidza 

Mgr. Ľubomír Vida, Bukovčana 833/29, Prievidza 

Katarína Vráblová, Makovického 498/2, Prievidza 


