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SPOLOČNOSŤ NA ZBER DOPADU ODKONTROLOVANÁ  
 
Spoločnosť T+T, a.s., ako nový dodávateľ služieb v odpadovom hospodárstve, sa podrobila kon-
trole zo strany primátorky mesta Kataríny Macháčkovej. Spoločnosť od 1. januára zabezpečuje 
zber a likvidáciu komunálneho odpadu v Prievidzi.  
 
Zmena dodávateľa na zber a likvidáciu odpadu nie je jednoduchou záležitosťou. Aj preto bola spoloč-
nosť T+T, a.s., podrobená hneď v prvých dňoch pôsobenia v Prievidzi primátorskej kontrole. „Pri tak ná-
ročnej veci, ako je zber komunálneho dopadu v meste, nemôžeme ostať ľahostajní. Musíme urobiť všet-
ko preto, aby boli zabezpečené komplexné služby v tejto citlivej oblasti pre obyvateľov na profesionálnej 
úrovni,“ opísala hlavný dôvod kontroly primátorka mesta.  
 
Výmena kontajnerov 
Nový dodávateľ zberu komunálneho odpadu začal v rámci 
zvýšenia kvality služieb ihneď aj s výmenou kontajnerov na 
komunálny odpad. „Nemilo sme boli prekvapení, že 
v okresnom meste bolo toľko zastaraných a nefunkčných kon-
tajnerov. Takmer všetky mestá už pred niekoľkými rokmi vy-
menili svoje staré skorodované nádoby za nové, plastové. Prá-
ve bezproblémová výmena kontajnerov, pri ktorej sme neza-
znamenali žiadne výrazné ťažkosti, nás utvrdila v tom, že pre-
chod kompetencií v oblasti likvidácie odpadu na našu spoloč-
nosť bol bezproblémový,“ vysvetlil konateľ spoločnosti T+T, 
a.s. , Miloš Ďurajka 
 
Služby nezmenené 
Prevádzkový čas zberného dvora v Prievidzi zostáva nezmenený, t.j. pondelok až piatok 8.00 – 16.00, 
sobota 8.00 – 13.00, počas nedele je zberný dvor zatvorený. 
 
Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre) ako aj veľkoobjemný odpad môžu obyvatelia odo-
vzdávať v prevádzke zberného dvora v prevádzkovom čase. V týchto službách nenastali žiadne zmeny. 
Služby budú vykonávané v štandardnom režime ako doteraz. Prevádzka kompostárne bude zabezpečo-
vaná prostredníctvom služieb a vybavenia na zbernom dvore.  
 
Nový dodávateľ je etablovaná spoločnosť 
Od 1. januára nezabezpečuje zber odpadu v Prievidzi súkromná spoločnosť TEZAS ale spoločnosť T+T, 
a.s., ktorá bola vybratá vo verejnej súťaži. Spoločnosť T+T zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu aj v 
ďalších mestách stredného a severného Slovenska (v krajskom meste Žilina, okresných mestách Ky-
sucké Nové Mesto a Bytča, v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, čiastočne Považská Bystrica).  
 
„Naša spoločnosť má platné registrácie, povolenia na nakladanie s ostatnými aj nebezpečnými odpadmi, 
na ich prepravu na území SR. Spoločnosť na základe platných povolení prevádzkuje dva vlastné zberné 
dvory v Žiline, dve vlastné kompostárne – v Hričove a Považskom Chlmci, vlastnú triediacu linku v Po-
važskom Chlmci a vlastné zhodnocovacie zariadenie komunálnych odpadov v Hričove, Prostredníctvom 
dcérskych spoločností vlastní zberne odpadov, triediarne, kompostárne a skládky odpadov v Ružomber-
ku a Žiari nad Hronom. V regióne sú štyri prevádzkované skládky, všetky je možné využiť pre potreby 
ukladania zbytkových odpadov. Vlastnú skládku prevádzkujeme v Žiari nad Hronom,“ opísal hlavné akti-
vity spoločnosti Ďurajka. 
 



 

 

Nižší poplatok za komunálny odpad 
Sadzba poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov mesta Prievidza sa počnúc rokom 2014 znížila 
o sumu 2,37 eur. Práve vysoký poplatok za komunálny odpad bol zo strany verejnosti v minulých rokoch 
kritizovaný. „Po dlhých rokoch konečne došlo k zníženiu poplatku za komunálny odpad. Tri roky sme s 
poslancami poukazovali na to, že ceny za odpad sú privysoké. A naše slová potvrdila verejná súťaž, 
ktorou sme dokázali znížiť ceny o osem percent. To predstavuje nižší poplatok za komunálny odpad 
ročne na osobu približne o 2,37 eura. Pre štvorčlennú domácnosť znamená táto úspora takmer 10 eur. 
Po znížení poplatkov za teplo sme dokázali v našom volebnom období znížiť aj poplatok za komunálny 
odpad,“ vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.  
 
Výsledky kontrolného dňa 
Obsahom kontrolného dňa boli okrem iného technológie spracovávania komunálneho odpadu, ako aj 
spokojnosť zamestnancov v spoločnosti. Pracovníci, ktorí zabezpečovali zber odpadu v Prievidzi 
v minulých rokoch, poväčšine prešli do zamestnaneckého pomeru do spoločnosti T+T. „My sme ponúkli 
pracovné zmluvy zamestnancom TEZASu z úseku odpadového hospodárstva. Väčšina týchto ľudí pre-
šla do našej spoločnosti. Už teraz si môžu byť istí, že budú mať zamestnanci  omnoho lepšie podmienky, 
ako tomu bolo v minulosti,“ priblížil Ďurajka.  
 
Spoločnosť T+T neostane bez drobnohľadu ani v nasledujúcom období. Vedenie mesta sa chce zame-
riavať na odkontrolovanie výkonu služieb pre obyvateľov. Mesto osobitne zaujíma napríklad vyčistenie 
priestranstiev okolo smetných nádob po ich vyprázdňovaní. „Je jasné, že zmena dodávateľa 
v odpadovom hospodárstve je veľmi náročná činnosť, ale myslím, že nateraz sme ju zvládli profesionál-
ne. Pevne verím, že s novým dodávateľom zberu odpadu prišiel do nášho mesta poriadok a čistota. Na-
še kontroly služieb sa týmto dňom nekončia a činnosti T+T budeme naďalej kontrolovať,“ uzavrela 
Macháčková.  
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CESTOVNÉ SA PRIEVIDŽANOM NEZVÝŠI 
 
Cenník mestskej hromadnej dopravy býva v mestách a krajoch na Slovensku už tradične pre-
hodnocovaný v období nového roka. V Prievidzi sa cenník MHD zvyšovať nebude.  
 
Napríklad v meste Banská Bystrica boli ceny za 
služby mestskej hromadnej dopravy  zvyšované 
začiatkom roka 2014. Mesto Prievidza so zvyšo-
vaním cien nepočíta. „Aj vďaka tomu, že sme 
v minulých rokoch urobili šetriace nepopulárne 
opatrenia, môžeme v nasledujúcich rokoch držať 
cenník v stabilných cenách. Zvyšovanie cien 
v mestskej hromadnej doprave odmietame,“ 
uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková. 
 
Mestskú hromadnú dopravy v Prievidzi zabezpe-
čuje spoločnosť SAD Prievidza, a.s. V meste sa 
pre potreby MHD využíva celkovo 32 autobusov v 
17 linkách hromadnej dopravy. Ročne sa 
v mestskej hromadnej doprave v Prievidzi prepra-
ví viac ako 3 800 000 cestujúcich. Mesto investuje 
do MHD ročne viac ako 1 milión eur. V polovici roka 2013 bol v autobusoch prievidzskej MHD spustený 
internet, ktorý môžu cestujúci využívať bezplatne.  
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HISTORICKÝ KALENDÁR V PREDAJI 
 
Mesto Prievidza si na začiatok roka pripravilo pre svojich obyvateľov malé prekvapenie. Pre veľ-
ký úspech a záujem o kalendár s historickými fotografiami mesta, bola urobená dotlač a každý 
záujemca si ho môže zaobstarať v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza v mestskom 
dome. 
 
V kalendári môžete nájsť historické fotografie bu-
dov a pamiatok v Prievidzi, ktoré poskytli aj sa-
motní obyvatelia Prievidze. Týmto Mesto Prievi-
dza ďakuje Margite Mečiarovej a Milanovi Palušo-
vi za poskytnutie historických fotografií. Ing. Lýdii 
Ondrejkovej a Jánovi Sabovi patrí vďaka za výber 
fotografií a spracovanie ich popisov. 
 
Kalendár je k dispozícii na predaj v Turisticko-
informačnej kancelárii mesta Prievidza na Námes-
tí slobody (pod mestským domom) za cenu 5 eur. 
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NOVÉ POVINNOSTI PRE CHODCOV 
 
Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou stanovuje NR SR 
povinnosť chodcom nosiť reflexné značky. 

 
Novela zákona stanovuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej vidi-
teľnosti nosiť aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnost-
ný odev. Uvedené pravidlo má význam obzvlášť počas večerných hodín.  
Z uvedeného dôvodu vedenie mesta darovalo členom denných centier – seniorom reflexné pásky. Ref-
lexné prvky sú potrebným doplnkom na zvýšenie ich bezpečnosti. Ich používaním  sa výrazne zníži rizi-
ko dopravných nehôd.  
Počas mnohých preventívnych akcií boli seniorom rozdávané reflexné prvky aj zo strany Mestskej polí-
cie v Prievidzi. Mestskí policajti prideľovali reflexné pásky aj deťom. Mestská polícia za nenosenie ref-
lexných prvkov nemá v právomoci ukladať pokuty. Napriek tomu plánuje chodcov, najmä deti 
a dôchodcov upozorňovať na dôležitosť nosenia reflexných prvkov. 
 
Podľa informácií organizácie Slovenský červený kríž zomrelo  v roku 2013  pri dopravných nehodách na 
slovenských cestách 75 chodcov, ďalších 350 utrpelo ťažké a 560 ľahké zranenia. 
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VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI AJ V ROKU 2014 
 
Piatok 14. februára 2014 sa bude v zasadačke Mestského úradu v Prievidzi konať odber krvi dob-
rovoľných darcov. 
 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Prievidza, pozýva na Valentínsky odber krvi. Bude sa konať v 
piatok  14. februára 2014 v čase od 8:00 do 12:00 v zasadačke Mestského úradu v Prievidzi. Darovať 
krv môže každý kto dovŕšil vek 18 rokov, spĺňa podmienky dobrovoľného darcu krvi a chce darovať naj-
vzácnejšiu tekutinu. Viac informácií o darovaní krvi nájdete na: www.redcross.sk 
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Z JANUÁROVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
V utorok 28.januára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Poslanci schválili schválený 
doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu, zvýšili základné imanie spoločností a prerokovali 
zámer revitalizácie Domu služieb. 
 
Trhové miesta po novom 
Z dôvodu zmien v priebehu roka 2013, ktoré sa týkali predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho-
vých miestach na území mesta, predložil Referát obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu v Prie-
vidzi na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi návrh Doplnku č. 1 k VZN č.125/2012 mesta 
Prievidza o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mes-
ta Prievidza.  
 
Schválený doplnok všeobecne záväzného nariadenia priniesol viaceré zmeny. Zrušilo sa Trhovisko pod 
orechom na Ul. Za depom  č. 5, Prievidza, správca ktorého zmenil svoj podnikateľský zámer a jeho pre-
vádzku dlhodobo nezabezpečuje. Novým správcom na Trhovej ulici v Prievidzi bude spoločnosť Správa 
majetku mesta Prievidza, s.r.o. Medzi príležitostné trhy na území mesta Prievidza boli zaradené Farmár-
ske trhy, pričom bol upravený aj trhový poriadok tohto príležitostného trhu. 
 
Zvýšenie základného imania, informácia o bytoch  
Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie základného imania mestským spoločnostiam SMMP, s.r.o. a 
Prievidza Invest, s.r.o. Okrem toho poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie informáciu o 
prehľade o pridelených bytoch za obdobie júl až december 2013. Tieto dokumenty sa pravidelne polroč-
ne predkladajú mestskému zastupiteľstvu.  
 
Zámer revitalizácie Domu služieb 
Rovnako bola podaná informácia o projektovom zámere mesta revitalizovať Dom služieb na Námestí 
slobody (pôvodná budova Pošty). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci or-
gán pre Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Regionálneho operačného programu. Mesto Prievidza sa rozhodlo do uvedeného pro-
jektu zapojiť s projektom revitalizácie Domu služby na Námestí slobody.  
 
Ocenenie pre Ing. Ivana Lančariča 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola v zmysle Štatútu mesta Prievidza a uznesenia MsZ č. 
505/13 z 10. decembra 2013 za mimoriadne pracovné úspechy celosvetového významu udelená plu-
kovníkovi Ing. Ivanovi Lančaričovi Cena mesta Prievidza. Tento obyvateľ nášho mesta pôsobil v Organi-
zácii pre zákaz chemických zbraní ako prvý Slovák v histórii. 
 
Nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na utorok 25. februára 2014 v tradič-
nom čase a na tradičnom mieste. 
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KORČUĽOVANIE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 
 
Technické služby mesta Prievidza s.r.o. upozorňujú verejnosť na možnosť korčuľovania na zim-
nom štadióne v čase jarných prázdnin.  
 
Verejnosť bude môcť využiť ľadovú plochu v nasledovných časoch: 15. februára 2014 od 14.15 do 
15.30; 16. februára 2014 od 11.00 do 12.15 a od 17. do 23. februára 2014 v čase od 14.00 do 15.15. 
 
Zmena časov je prevádzkovateľom vyhradená. Podrobný rozpis obsadenosti zimného štadióna je uve-
rejnený na internetovej stránke Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. www.tsmpd.sk. 
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DANE A POPLATKY V ROKU 2014 
 
Sadzby miestnych daní v Prievidzi sa oproti roku 2013 nemenili, to znamená, že výška dane 
z nehnuteľnosti a dane za psa sa nezvýši. Zníženia sa dočkajú obyvatelia v prípade poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ročný poplatok sa pre obyvateľov mesta Prievi-
dza sa znižuje oproti roku 2013 o 2,38 eura na osobu.  
 
Daňové povinnosti  
Fyzické a právnické osoby majú povinnosť podať do 31. januára 2014 priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti v prípade, že  u nich nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie tejto dane k 1.1.2014 
(t.j. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, zmena účelu využitia stavby alebo bytu, právoplat-
né stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, predaj nehnuteľnosti...). 
V termíne do 31. januára 2014 si daňovníci  môžu uplatniť  nárok na oslobodenie od platenia dane 
z nehnuteľnosti. Oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti na základe žiadosti môžu byť občania nad 
70 rokov pri stavbách na bývanie alebo bytoch, ak si ešte tento nárok neuplatnili a tiež občania 
v hmotnej núdzi. 
  
Daň za psa 

Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane za psa je potrebné uplatniť v termíne do 31. januára 2014, 
pokiaľ už je pes evidovaný a je predmetom dane za psa. 
O oslobodenie od dane môže požiadať osamelo žijúca 
osoba vo veku nad 65 rokov, ktorá je vlastníkom psa. Zní-
ženie poplatku o 50 % je možné uplatniť u psov, ktorých 
vlastníkom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Zníženie poplatku o 25 % je možné uplatniť na psov po-
chádzajúcich u Útulku zvierat v Prievidzi. 

 
Forma platenia daní 
Dane a poplatok vo výške do 300 eur sa môžu platiť 
v hotovosti priamo v pokladni MsÚ. Pri platení sú daňovní-
ci povinní mať so sebou rozhodnutie o vyrubení dane ale-
bo poplatku. Obyvatelia môžu dane zaplatiť aj bankovým 
prevodom na účet mesta podľa údajov uvedených 
v rozhodnutí. Rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku 
bude zasielané obyvateľom poštou v štandardných dátumoch počas roka 2014. Fyzické osoby využívajú 
najmä platbu priamo v pokladni MsÚ. Pri tomto spôsobe platby nemusia obyvatelia platiť poplatok, ktorý 
platia pri platbách prostredníctvom pošty. 
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INFORMÁCIE O ZÁPISE ŽIAKOV 
 
Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 
2014/2015 sa konal 3. februára 2014 v čase od 9.00 - 17.00 v priestoroch jednotlivých základných škôl. 
Počty zapísaných prvákov v jednotlivých školách sú nasledovné: 

 
Údaje sú platné k 4. februáru 2014. 



 

 

 
KOMISIA ŠPORTU ROZDEĽOVALA DOTÁCIE PRIEVIDZSKÝM KLUBOM 
 
Komisia športu v Prievidzi v januári rozdelila viac ako 84-tisíc eur športovým klubom. Boli to fi-
nancie určené na podporu mládežníckeho športu a na turnaje a podujatia, ktorých organizátormi 
sú prievidzské športové kluby. 
 
„Komisia zasadala medzi sviatkami i  tesne po 
Novom roku. Snažili sme sa urobiť všetko preto, 
aby mali naše športové kluby čo najskôr financií na 
celoročnú činnosť. Som rád, že dotácie do mlá-
dežníckeho športu každoročne rastú. V porovnaní 
s minulým rokom boli opäť zvýšené o 10-tisíc eur,“ 
uviedol Branislav Bucák, predseda Komisie športu 
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
 
Najviac pre futbalistov 
Na dopravu, materiálne zabezpečenie a odmeny 
pre trénerov z balíka „podpora mládežníckeho 
športu“ dostali mladí futbalisti FC Baník Horná Nit-
ra 19 810 eur, basketbalistom BC Prievidza mládež komisia udelila dotáciu 15 068 eur, hokejistom 
MŠHK mládež 14 888 eur, volejbalistom TJ Prievidza 8 485 eur, zápasníkom ZK Baník Prievidza 5 648 
eur, džudistom TJ Sokol Prievidza 3 040 eur, karatistom KK Prievidza FKŠ 3 000 eur, bojovníkom z ŠK 
Kickbox Idranyi Prievida 2 740 eur, gymnastom a gymnastkám GK Elán Prievidza 2 620 eur, volejbalist-
kám VKŽ Prievidza 2 320 eur, džudistom 1. Judo klubu Prievidza 1 660 eur, fitneskám ŠK Fitness Free 
Previdza 720 eur. 
 
„Financie sme rozdeľovali podľa počtu prievidz-
ských detí a podľa predpokladaných dopravných 
nákladov na rok 2014,“ priblížil Branislav Bucák. 
Prievidzská komisia športu na svojom pravidelnom 
zasadnutí následne rozdelila ďalšie financie na 
podporu športu. Najväčšie čiastky dostali BC Prie-
vidza mládež – 2 500 eur na organizovanie turna-
jov a výjazdy na rôzne podujatia a Olympijský klub 
Prievidza – 1 200 eur na organizovanie podujatí 
určených pre deti a mládež. 
 
„Dotácie z komisie nie sú jedinou podporou športu 
zo strany mesta. Niektoré športové kluby, ako na-
príklad Športová škola karate či modelárov, mesto 
podporuje cez Centrum voľného času SPEK-
TRUM,“ uviedol predseda komisie športu. 
 
Financovanie športovísk 
Veľkou pomocou pre kluby je aj financovanie športovísk zo strany mesta – plavárne, zimného a futbalo-
vého štadióna, ktoré naši športovci využívajú bezodplatne, či dotovanie prevádzky športovej haly. Vo 
viacerých mestách si kluby musia prevádzku či prenájom športovísk platiť a celoročne to zvyšuje nákla-
dy klubov v tisíckach eur. Sú dokonca aj viaceré prípady, kde si športovci prenajímajú štadión od samo-
správy a musia zabezpečiť zo sponzorských financií v prvom rade jeho prevádzku.  
 
„Sú rôzne prípady a možnosti ako sa samosprávy stavajú k podpore športu, preto je ťažké porovnávať. 
Nás však tešia pozitívne ohlasy najmä zo strany klubov starajúcich sa o športovú výchovu mládežníkov, 
ktorým sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety. V tomto sme je naša pomoc v porovnaní s viacerými 
inými mestami nadštandardná,“ dodal Branislav Bucák. 

-msu- 



 

 

 


