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Na vedenie mesta Prievidza sa stále 
častejšie obracajú obyvatelia so ţia-
dosťami o informácie o budovaní cest-
ného obchvatu mesta. Verejnosť často 
nevie o tom, ţe túto komunikáciu nebu-
duje mesto Prievidza, ale štát. Aj inves-
tor, ktorým je Slovenská správa ciest 
IVSC Ţilina, ale musí pri budovaní do-
drţať všetky zákonné postupy. 
Mesto Prievidza je v tomto procese, 
napríklad pri príprave majetkového vy-
sporiadania pozemkov pod obchvatom, 
maximálne súčinné. Nedokáţe však 
ovplyvniť rozhodnutia ďalších zaintere-
sovaných, ktorí sa podľa legislatívy 
zúčastňujú stavebného konania.  
 
Odvolanie Bojníc je zamietnuté 
Uţ v roku 2005 Slovenská správa ciest 
spracovala technickú štúdiu „Cesta I/64 
hranica krajov – Prievidza“. K tejto vy-
dalo mesto Bojnice dňa 11. mája 2005 
predbeţné stanovisko, v ktorom bol 
vyjadrený súhlas s predloţeným návr-
hom trasovania komunikácie podľa 
predloţenej štúdie. Aj preto je zaráţa-
júce, ţe sa mesto Bojnice následne v 
rozhodovacích procesoch o budovaní 
obchvatu pravidelne odvoláva voči 
územnému rozhodnutiu, alebo umies-
tneniu stavby a namieta trasovanie 
obchvatu. 
Mesto Prievidza ako príslušný staveb-
ný úrad vydalo 10. mája 2012 územné 
rozhodnutie na stavbu II. etapy, 1. stav-
by. Odvolanie voči nemu opäť podalo, 
okrem ďalších dvoch účastníkov kona-
nia, aj mesto Bojnice. Postup na prípra-
ve obchvatu blokovalo hlavne to, ţe 
bez doriešenia predmetného úseku 
investor, Slovenská správa ciest IVSC 
Ţilina, nemohol pokračovať v príprave 
podstatných úsekov komunikácie I/64 
do realizácie.  
Stavebný úrad 15. augusta 2012 odstú-
pil odvolanie Krajskému stavebnému 
úradu v Trenčíne (dnes Obvodný úrad 
Trenčín).  Obvodný úrad Trenčín, od-

bor výstavby a bytovej politiky, 25. feb-
ruára 2013 vydal rozhodnutie, ktorým 
potvrdil územné rozhodnutie prvostup-
ňového orgánu. Odvolanie Bojníc k 
umiestneniu navrhovanej stavby a tra-
sovaniu obchvatu zamietol.  
Bojnice v odvolaní napríklad namietali, 
ţe umiestnenie navrhovanej stavby je 
v rozpore s územnoplánovacou doku-
mentáciou mesta Bojnice z roku 2006. 
V odôvodnení Obvodný úrad Trenčín 
upozorňuje na to, ţe územnoplánova-
cie dokumentácie niţšieho stupňa, teda 
obcí a miest, musia byť zmenami a 
doplnkami uvedené do súladu 
s územným plánom regiónu. Táto po-
vinnosť je pre obce a mestá regiónu 
obligatórna. „Mesto Bojnice si túto zá-
konnú povinnosť nesplnilo a územno-
plánovaciu dokumentáciu z roku 2006 
neuviedlo do súladu s ÚPN VUC Tren-
čianskeho kraja č.  2/2011 schválenú v 
Zastupiteľstve TSK dňa 26.10.2011, 
uznesením č. 297/2011 a jej záväznou 
časťou vyhlásenou VZN č. 8/2011,“ 
uvádza sa v odôvodnení. Obvodný 
úrad povaţuje obchvat za líniovú, ve-
rejnoprospešnú stavbu nadregionálne-
ho významu, ktorá rieši výstavbu cesty 
I. triedy od hraníc Trenčianskeho 
a Nitrianskeho kraja po Prievidzu. 

 
Výzva na podporu  
Primátorka mesta Prievidza Katarína 
Macháčková preto vyzýva primátora 
Bojníc, aby mesto Bojnice podporilo 

budovanie cestného obchvatu. „Ak bu-
dú Bojniec rozhodnutie Obvodného 
úradu Trenčín akceptovať, bude to 
podľa môjho názoru najlepšia cesta 
ako sa môţeme pohnúť výrazne do-
predu. Realizácia nových komunikácií 
prinesie moţnosť rozvoja regiónu. Tak 
výstavba komunikácie I. triedy i pláno-
vaná výstavba rýchlostnej komunikácie 
R2, ktorá má región prepojiť na dialnič-
nú sieť. Bez prípravy a realizácie ko-
munikácií ostáva náš región bez po-
trebnej infraštruktúry na okraji a moţ-
nosti ďalšieho rozvoja. Koncepcia roz-
voja cestovného ruchu ostáva len na 
papieri, bez komunikácie nie je moţné 
komfortne a bezpečne dopraviť vyšší 
počet návštevníkov mesta Bojníc, kú-
peľov i plánovaného zábavného parku,“ 
hovorí Macháčková. 
„Nenamietala by som, ak by išlo zo 
strany Bojníc o konštruktívne pripo-
mienky. Bojnice sa však snaţili o zme-
ny, ktoré by boli technicky mimoriadne 
náročné a celú stavbu by výrazne pre-
draţili. Napríklad poţadovali posunutie 
trasy cesty smerom k rieke Nitra do 
náročného členitého terénu. Kým po-
ţiadavky takéhoto charakteru príslušné 
úrady posudzovali, museli sme čakať. 
Iné nám neostávalo,“ dodáva. 
 
Obchvat v návrhu kontraktu SSC 
Primátorka osobne navštívila Sloven-
skú správu ciest, pracovisko Ţilina, kde 
bola na pracovnom stretnutí informova-
ná o aktuálnom stave výstavby obchva-
tu mesta Prievidza. Slovenská správa 
ciest primátorku informovala, ţe v návr-
hu kontraktu pre ministerstvo dopravy 
je na majetkovoprávne vysporiadanie 
stavby I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. 
etapa, 2. stavba určená suma 95600 
eur.  
„Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR má tento kon-
trakt ešte schváliť. Trochu ma prekva-
pilo, ţe v polovici marca ešte nie je 

ODVOLANIE BOJNÍC K UMIESTNENIU OBCHVATU ZAMIETLI 

Obvodný úrad Trenčín zamietol odvolanie Bojníc k územnému rozhodnutiu na stavbu II. etapy, 1. stav-
by obchvatu Prievidze a potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu. Investor stavby, Slovenská 
správa ciest IVSC Ţilina, tak bude môcť opäť pokračovať v príprave podstatných úsekov obchvatu do 
realizácie. 



ĎALŠÍ ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY SA MÁ STAVAŤ V ROKU 2015 

né na realizáciu stavby,“ uzatvára pri-
mátorka Prievidze. 
Začiatok budovania najskôr v roku 
2014 
Obchvat sa má budovať od mimoúrov-
ňovej kriţovatky pri vstupe do Prievi-
dze z Novák, cez polia za existujúcou 
priemyselnou zónou, ponad nákladnú 
ţelezničnú stanicu a rieku Handlovku, 

s napojením na existujúci úsek pred  
priemyselnou zónou Prievidza Západ I. 
Pre dobudovanie druhej etapy 2. stav-
by obchvatu uţ bolo vydané právoplat-
né územné rozhodnutie. Predmetný 
úsek komunikácie je v trasovaní od 
Opatovskej cesty cez okraj Šlachtiteľ-
skej stanice cez polia, pred hospodár-
skym dvorom Kúty v k. ú. Bojnice sa 

trasa komunikácie odkláňa cez rieku 
Nitru na k. ú. Prievidza a vo vzdiale-
nosti 300 m od čerpacej stanice Slov-
naft sa napája na existujúcu trasu ko-
munikácie I/64 smer Nedoţery – Bre-
zany.  

-av- 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu (trvalý záber)  09/2013  

Predpokladaný termín stavebného povolenia  03/2014  

Vypracovanie dokumentácie na ponuku pre dodávateľa prác  06/2014  

Ukončenie verejnej súťaţe na zhotoviteľa stavby  10/2014  

Začiatok stavebných prác  11/2014  

Ukončenie stavebných prác  03/2017  

V januári 2013, po preverení stavu majetkoprávnej prípravy stavby, informoval generálny riaditeľ SSC Ţilina,  
Roman Ţembera, mesto Prievidza o nasledovnom harmonograme budovania 1 etapy, 2. stavby obchvatu Prievidze: 

Primátorka mesta Prievidza Katarí-
na Macháčková prijala 13. marca 
pozvanie na pracovné stretnutie na 
Ministerstve dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR. S gene-
rálnym riaditeľom Sekcie cestnej 
dopravy pozemných komunikácií 
Mgr. Michalom Halabicom diskuto-
vala o aktuálnom stave budovania 
rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčí-
nom a Prievidzou a obchvatu Prievi-
dze. 
  
 „Pán Halabica prisľúbil urýchlené bu-
dovanie rýchlostnej cesty R2 podľa 
stanoveného plánu nielen na úseku 
Ruskovce – Pravotice (obchvat Báno-
viec nad Bebravou), na ktorom sa ma-
jú začať stavebné práce v letných me-
siacoch tohto roka, ale aj na ďalšom 
úseku Mníchova Lehota – Ruskovce. 
Má byť dodrţaný v súčasnosti platný 
harmonogram, podľa ktorého sa so 
začatím stavebných prác na úseku 
ráta v roku 2015. Na tieto dva úseky je 
zabezpečené aj finančné krytie,“ 
uviedla Macháčková. 
  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR má záujem aj o 
urýchlenie prípravných prác na ďalších 
úsekoch rýchlostnej cesty. „S pánom 
generálnym riaditeľom sme sa zhodli 
sme sa na tom, ţe ich finančné krytie 
môţe byť zabezpečené prostredníc-
tvom eurofondov v rámci Operačného 
programu Doprava. Zatiaľ však nie sú 
známe kritériá programovacieho obdo-
bia v rokoch 2014 – 2020. Pán riaditeľ 
ma ubezpečil, ţe bude osobne upozor-
ňovať na dôleţitosť budovania R2 v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Podľa jeho slov je pri súčasnom roz-
pracovaní príprav predmetných úsekov 
veľká nádej, ţe budú do nového ope-
račného programu zahrnuté,“ povedala 
primátorka Prievidze. 
  
Okrem budovania cesty R2 bola témou 
rokovania aj výstavba obchvatu mesta 
Prievidza. „Veľmi milo ma prekvapil 
profesionálny a odborný prístup pána 
Halabicu, ktorý bol detailne informova-
ný o stave prípravy obchvatu Prievi-
dze. Potvrdil mi termíny harmonogra-
mu výstavby I. etapy, druhej stavby 
obchvatu, podľa ktorého sa má so sta-
vebnými prácami začať koncom roka 
2014,“ uviedla Macháčková, pričom 
zdôraznila, ţe ministerstvo dopravy 
potvrdilo plánované aktivity Slovenskej 

správy ciest ako investora stavby na 
tento rok. Pracovať sa má najmä na 
výkupoch pozemkov pod plánovanou 
stavbou. 
 
Primátorka sa s generálnym riaditeľom 
Sekcie cestnej dopravy pozemných 
komunikácií dohodla na ďalšom stret-
nutí, ktoré sa uskutoční pribliţne o pol 
roka. „Som presvedčená, ţe naša petí-
cia za urýchlené budovanie rýchlostnej 
cesty R2 má veľký význam. Svedčí o 
tom aj zvolanie tohto pracovného stret-
nutia. Naďalej sa budem v tejto veci 
osobne angaţovať a zastupovať poţia-
davky obyvateľov Prievidze a celého 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ 
dodala na záver primátorka Prievidze. 

-av-  



ZLÝ PRÍJEM RTV PRIEVIDZA VYRIEŠI PRELADENIE ZVUKU 

DOPLNENNIE CENTRÁLNEJ MESTSKEJ PARKOVACEJ ZÓNY 

Odbor územného plánovania, sta-
vebného poriadku, výstavby a ţivot-
ného prostredia vydal dňa 14. no-
vembra 2012 pre mestskú spoloč-
nosť UNIPA určenie pre rozšírenie 
a zmeny v Centrálnej mestskej par-
kovacej zóne (CMPZ). Zmeny sa bu-
dú týkať doplnenia existujúcej 
CMPZ.  
 
Doplnenie niektorých častí v existujú-
cej CMPZ bolo predmetom rokovania 
mestského zastupiteľstva 29. januára 
2013. Predchádzalo mu viacero pod-
netov zo strany bytových spoločen-
stiev volebného obvodu I. Momentálne 

je doplnenie projektu v prípravnej fáze. 
Doplnením bude do zóny začlenených 
pribliţne 100 uţ existujúcich parkova-
cích miest. Miesta vyčlenené pre mo-
torové vozidlá budú doplnené na uli-
ciach: J. Jesenského, Šumperskej, M. 
Mišíka, G. Švéniho, Dlhej, Rastislavo-
vej a na Ulici Matice slovenskej.  
 
Začiatok prác na doplnení CMPZ sa 
predpokladá v jarných mesiacoch roka 
2013, ale  bude záleţať aj od klimatic-
kých podmienok. 

-md- 

Viacerí obyvatelia sa obrátili na 
mesto Prievidza so sťaţnosťami na 
kvalitu signálu vysielania Regionál-
nej televízie Prievidza.  
 
RTV Prievidza vysiela cez káblové 
rozvody spoločnosti Digi Slovakia 
a Inštal. Vysielanie cez spoločnosť Digi 
Slovakia je bezproblémové. Ak však 
prijímate vysielanie z káblových rozvo-
dov spoločnosti Inštal, je niekedy po-
trebné vykonať preladenie zvukovej 

normy. Spoločnosť oznamuje svojim 
zákazníkom, ktorí majú problém so 
zvukom pri vysielaní televíznej stanice 

RTV Prievidza, aby si na svojich tele-
víznych prijímačoch v menu našli ruč-
né ladenie a zmenili zvukovú normu z 
BG na DK.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa mô-
ţu zákazníci obrátiť na poskytovateľa 
sluţby, ktorý zabezpečí naladenie TV 
prijímača. Kontakt: INŠTAL - Vladimír 
Revický, tel. 0905 619 126 

-md- 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD  
V ROKU 2013 

V súlade s  § 6 ods. 5 VZN mesta č. 
134/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady  mesto na základe 
ţiadosti poplatníka vyrubený popla-
tok zníţi  o 50 %  v týchto prípa-
doch: 

vek poplatníka nad 70 rokov ( pod-
mienka je splnená, ak mal poplatník 
najmenej  takýto vek k 1.1.2013 ); 

trvalý alebo prechodný pobyt 
v mestskej časti Veľká Lehôtka 
( z dôvodu skládky ); 

poplatník s ťaţkým zdravot-
ným  postihnutím , pričom sa zobe-
rie do úvahy  finančná situácia tých-
to poplatníkov – predloţia doklady 
o príjme. 

Na zníţenie poplatku za komunálny 
odpad je potrebné podať ţiadosť na 
mestský úrad. 
 
Ďalším kritériom pre zníţenie alebo 
odpustenie vyrubeného poplatku môţe 
byť finančná situácia poplatníka. Po-
platníkom, ktorí sú občanmi v hmotnej 
núdzi  mesto poplatok odpustí.  
 

V prípade, ţe príjmy poplatníka presa-
hujú hranicu ţivotného minima najviac 
o 30 € na kaţdú posudzovanú oso-
bu,  mesto poplatok zníţi. Poplatníci, 
ktorí poţiadajú o odpustenie alebo 
zníţenie poplatku z uvedeného dôvo-
du, doloţia k ţiadosti doklady o ich 
príjme za šesť predchádzajúcich ka-
lendárnych mesiacov (spätne od poda-
nia ţiadosti). 
 
Poplatníci si môţu podávať ţiadosti po 
doručení rozhodnutia o vyrubení po-
platku, najneskôr však do 31.8.2013. 
Po tomto termíne uţ mesto ţiadostiam 
nevyhovie. Takisto nevyhovie ţiados-
tiam ani v tom prípade, ak poplatníci 
majú nedoplatky na daniach alebo 
poplatku za predchádzajúce obdobia. 
Pri súbehu kritérií pre zníţenie poplat-
ku sa uplatní len jedna z moţnosti.   
 

Mesto pripraví a zverejní vzory ţia-

dosti na zníţenie alebo odpustenie 

poplatku z titulu tvrdosti zákona. 

 
-md- 

JARNÁ VÝSADBA NA 
NÁMESTÍ SLOBODY 

V týchto dňoch sa pracovníci stredi-
ska záhradníckych sluţieb mestskej 
organizácie UNIPA venujú príprave 
jarnej výsadby v centre Prievidze. 
Zamestnanci realizujú čistenie po-
zemkov a strihanie drevín na Ná-
mestí slobody. Pred výsadbou je 
potrebné pôdu prevzdušniť a naviezť 
kompost. 
  
Výsadba spočíva v sadení trvaliek 
do záhonov. Termín ukončenia vý-
sadby je naplánovaný na druhú polo-
vicu mája 2013, avšak bude záleţať 
aj od vhodnosti klimatických podmie-
nok. 

-md- 

http://www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/2-4-odbor-uzemneho-planovania-stavebneho-poriadku-vystavby-a-zivotneho-prostredia/
http://www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/2-4-odbor-uzemneho-planovania-stavebneho-poriadku-vystavby-a-zivotneho-prostredia/
http://www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/2-4-odbor-uzemneho-planovania-stavebneho-poriadku-vystavby-a-zivotneho-prostredia/


Uţ v prvých mesiacoch roka 2013 
zaznamenávame veľa nových sťaţ-
ností na čierne skládky. Opätovne 
vznikajú len pár dní od vyčistenia 
predchádzajúcej skládky.  
 
Nie len prostredníctvom projektu od-
kaz pre starostu, ale aj pomocou kon-
krétnych sťaţností a kontrolnou čin-
nosťou zaznamenávame nové infor-
mácie o čiernych skládkach. Uţ v roku 
2012 sme celkovo pouţili na likvidáciu 
nelegálnych skládok sumu 3.786 €. 
V porovnaní s prvotne naplánovanou 
poloţkou vo výške 1587  € bol rozpo-
čet v tejto kapitole prekročený o 239%.  
V minulom roku bolo uskutočnených  
24 vývozov z nelegálnych skládok.   
 
Začiatkom roka 2013 môţeme z moni-
torovacej činnosti konštatovať, ţe 
v oblasti zakladania skládok patria 
z hľadiska rozsahu medzi najhoršie 
lokality v katastri mesta Banská - par-
kovisko a Banská - pamätník. Priamo 
v meste sú to tieto lokality – v okolí 
garáţí (Sadová, Riečna, Pod skalou, 
Garáţová, Vápenická), odloţený od-

pad na stanovištiach nádob na odpady 
po celom území mesta, v okolí byto-
vých domov (J. Pauleho, Š. Králika, 
celé Nové mesto a Zapotôčky, ale aj 
Lúčna ul., J. Jesenského, Gazdovská, 
Átriová) a skládky zaloţené bezdo-
movcami (Poľná ulica, Lesný park, 
Mestský park). Od začiatku tohto roka 
máme vystavené objednávky na likvi-
dáciu nelegálnych skládok z 22 lokalít 
s odpadom menšieho rozsahu. 
V tomto roku sú v rozpočte mesta na 
odstraňovanie čiernych skládok vyčle-
nené finančné prostriedky v sume 
4.732 €. 
 
Napriek týmto zaráţajúcim skutočnos-
tiam majú obyvatelia mesta k dispozícii 
viacero spôsobov, ako sa môţu zbaviť 
nepotrebného odpadu. Dva krát v roku 
sú uţ tradične pristavené veľkoobje-
mové kontajnery na stanovištiach na 
území mesta. Okrem tejto moţnosti 
môţu obyvatelia odovzdať odpad 
v priebehu celého roka na zbernom 
dvore spoločnosti Tezas na Garáţovej 
ul. č. 1, aţ do hmotnosti jednej tony 
ročne. 

„Nelegálne skládky odpadu sú nie len 
neestetické, ale aj veľkou záťažou pre 
prírodu a samotný život ľudí.  Zoberme 
si príklad z lesného parku, ktorý sa 
nachádza na sídl isku Kopani-
ce.  Každoročne mnohí dobrovoľníci 
z rôznych skupín pôsobiacich v našom 
meste čistia toto miesto, ktoré má slú-
žiť pre relax a útek z dnešnej uponáh-
ľanej doby. Výsledkom čistení je vy-
zbieranie desiatok vriec odpadkov 
a jeden nasledujúci týždeň, počas kto-
rého sa les vráti do pôvodného stavu 
ako pred čistením,“ smutne konštato-
vala koordinátorka lokálnej skupiny 
Greenpeace  v Prievidzi Vanesa Kme-
ťová. 
 
„Na každom z nás je, aby sme si uve-
domili,  že ak by sa mesto nezaujímalo 
a nevyčleňovalo finančné prostriedky 
na čistenie skládok a dobrovoľníci by 
sa nezaoberali čistením menších sklá-
dok,  odpad by sa  stále nahromaďo-
val. Z miest, ako je lesný park, by 
sa  stala jedna veľká skládka nelegál-
neho odpadu. Tento rok sa dobrovoľní-
ci Greenpeace – lokálnej skupiny pô-
sobiacej v meste Prievidza v spoluprá-
ci s dobrovoľníkmi centra voľného ča-
su a mestom Prievidza pokúšajú zhro-
maždiť informácie o skládkach odpa-
du, ktoré sú v blízkosti obytných zón- 
Počas roka sa dobrovoľníci budú sna-
žiť vyčistiť tieto miesta. Preto ak viete 
o  skládke v  okolí obydlí, resp. na úze-
mí mesta, kontaktujte nás na e-maili 
greenpeaceprievidza@gmail.com,“ 
dodáva aktivistka. 
 
V prípade, ţe je niekto prichytený pri 
zakladaní alebo rozširovaní čiernej 
skládky, môţe dostať od Mestskej polí-
cie blokovú pokutu vo výške 33 eur. 
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BOJ S ČIERNYMI SKLÁDKAMI 

VÝPREDAJ VYRADENÝCH KNÍH PRINIESOL SVOJE OVOCIE 

Súčasťou Kultúrneho a spoločen-
ského strediska je Mestská kniţnica 
Mikuláša Mišíka, zabezpečujúca  
spolu so svojimi tromi pobočkami  
kniţnično-informačné sluţby pre 
obyvateľov Prievidze.  
 
Pretrvávajúcim problémom bola obno-
va kniţného fondu, ktorá sa pre nedos-
tatok finančných prostriedkov mohla 
realizovať len vo veľmi obmedzenej 
forme alebo vďaka darom od čitateľov 
a podporovateľov.  

„Keďže sme chceli prinášať našim čita-
teľom zaujímavé aktuálne knižné tituly, 
rozhodli sme sa riešiť túto situáciu pro-
stredníctvom výpredajov vyradených 
kníh. Výťažok z predaja bude použitý 
práve na nákup novej literatúry,“ hovo-
rí riaditeľka Kultúrneho a spoločenské-
ho strediska Petra Štefániková. Počas 
minuloročných štyroch výpredajov vy-
radených kníh z  kniţnice sme vďaka 
všetkým, ktorí si kúpili kniţku, nazbie-
rali spolu 632,60 €. K tejto sume sme 
pridali ešte pribliţne raz takú sumu 

získanú z rôznych projektov. Celkovo 
sme tak mohli  kúpiť 230 nových publi-
kácií do troch našich pobočiek.  
Ďakujeme  všetkým, ktorí sa rozhodli 
podporiť tento zámer a zakúpili si nie-
ktorý z kniţných titulov. Zároveň avizu-
jeme najbliţší výpredaj ďalších vyrade-
ných kníh, ktorý bude od 7. do 9. mar-
ca v Dome kultúry v Prievidzi. Výťaţok 
z neho poputuje opäť na obnovu kniţ-
ného fondu Mestskej kniţnice M. Miší-
ka. Tešíme sa na Vás! 

Petra Štefániková 



ROZŠÍRIA VEREJNÉ OSVETLENIE 

Jednou z hlavných činností mest-
skej spoločnosti UNIPA je správa 
verejného osvetlenia v meste Prie-
vidza. Spoločnosť zaznamenala 
v poslednom období viacero poţia-
daviek obyvateľov na rozšírenie 
verejného osvetlenia v niektorých 
častiach mesta.  
 
Na základe týchto ţiadostí boli spo-
ločnosťou vypracované projekty súvi-
siace s predmetným rozšírením.  
 
Prvý projekt je pripravený pre lokalitu 
Vápenická cesta. O doplnenie osvet-
lenia v tejto lokalite okrem iných ţia-
dal aj významný zamestnávateľ na 
území mesta – spoločnosti GeWis 
Slovakia s.r.o.  

Ďalšou lokalitou, v ktorej sa má rozší-
riť sústava verejného osvetlenia,  je 
Hornonitrianska ulica, časť Kúty. 
V súčasnosti sa pracuje na získavaní 
potrebných úradných povolení. Reali-
zácia týchto projektov je naplánovaná 
na jar 2013.  

-md- 
 

UKONČENIE  
PREVÁDZKY  
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA  

Korčuľovanie na zimnom štadióne 
v Prievidzi bude k 31. marcu 2013 v 
tejto zimnej sezóne ukončené.  
  
Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., ktorá 

je správcom zimného štadióna, opäť 

rada privíta svojich návštevníkov na 

jeseň, kedy bude prevádzka športovi-

ska obnovená. 

Verejnosť upozorňujeme, ţe verejné 

korčuľovanie nebude dostupné uţ 

počas víkendu 29. – 31. marca, kedy 

sa koná medzinárodný hokejový tur-

naj Prievidza Cup. 
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ZMENA V ÚHRADÁCH KONCESIONÁRSKÝCH POPLATKOV 

RTVS si dovoľuje upozorniť všetkých občanov na nie-

ktoré zmeny v úhrade za sluţbu verejnosti. 
 
Platiteľ úhrady za sluţby verejnosti poskytované RTVS 
(tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je 
evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej 
energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v 
byte alebo v rodinnom dome. 
 
Kto úhradu neplatí? 
Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za sluţby verejnos-
ti je platiteľ, ktorý ţije s občanom s ťaţkým zdravotným 
postihnutím (ŤZP), pričom občan s ťaţkým zdravotným 
postihnutím má adresu trvalého bydliska totoţnú s adresou 
odberného miesta platiteľa. Úhradu neplatia ani občania, 
ktorí sú sami osobami s ŤZP. 
 
Zároveň nastala zmena v oslobodení poplatkov pri viacná-
sobnom odbore. V prípade dvoch odberných miest elektri-
ny a pri uplatnení si oslobodenia v jednom odbernom mies-
te elektriny z dôvodu osoby s ŤZP, na ďalšie odberné 
miesto elektriny nie je moţné si uplatniť viacnásobný odber 
elektriny nakoľko platiteľ nespĺňa podmienku, ţe za jedno 
odberné miesto elektriny platí úhradu za sluţby verejnosti. 
V prípade troch odberných miest elektriny je jedno miesto 
oslobodené, za druhé vzniká povinnosť platiť úhradu a za 
tretie odberné miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu. 
 
Kto má právo na zníţenú sadzbu? 
Podľa nového zákona, ktorý vstúpil do platnosti od nového 
roka, nastala zmena v platení poplatkov pre dôchodcov. 
Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok praco-
vať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 
1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA 
MUSÍ POŢIADAŤ vyberateľa úhrady - Rozhlas a televíziu 
Slovenska o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €. 
 
Poberateľ dávky v hmotnej núdzi 
Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dáv-
ky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzova-
nou, ak poberanie dávky preukáţe potvrdením z ÚPSVaR, 

ktoré obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a poberanie 
dávky naďalej trvá, má nárok na zníţenie sadzby úhrady 
na 2,32 €. 
 
Infolinka na pomoc občanom v súvislosti s úhradami 
RTVS  spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplat-
ňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za sluţby verejnosti 
poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je 
k dispozícii 7 dní v týţdni od 8.00 do 20.00 hod. 
 
Dovoľujeme si upozorniť všetkých obyvateľov, ţe kópie 
príslušných dokumentov na uplatnenie úľav v platení je 
potrebné doručiť najneskôr do 30. júna 2013 na adresu: 
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Brati-
slava alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk 
 
UPOZORNENIE: Doklady predloţené pracovníkom pôšt v 
minulosti, teda do 31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, 
zmena a odhláška) overené pracovníkmi pôšt a zaslané do 
31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 
Z.z. nie je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, 
ţe je potrebné do 30.6.2013 preukázať nárok vyberateľovi 
úhrady kópiami dokladov. 
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KONTROLNÝ DEŇ K CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRE 

Primátorka mesta Prievidza vykona-
la v poradí uţ druhý kontrolný deň, 
Tento raz svoju kontrolu zamerala 
na stav ciest, ich údrţbu, ako aj ak-
tuálny stav budovania obchvatu 
mesta a petičnej akcie za urýchlené 
budovanie cesty R 2 medzi Trenčí-
nom a Prievidzou. 
  
Opravy výtlkov pokračujú  
Tak ako kaţdá samospráva, aj Prievi-
dza zaznamenáva zlý stav ciest po 
zimných mesiacoch. Mestská spoloč-
nosť Správa majetku mesta Prievidza 
(ďalej len SMMP) vykonáva údrţbu 
ciest a opravu výtlkov podľa stanove-
ného plánu opráv. „Opravy výtlkov mu-
síme riešiť systematicky. Tak ako po 
zimných mesiacoch v minulom roku, aj 
teraz sme si stanovili presný plán, kto-
rým sa pri realizácii tejto činnosti riadi-
me. Minulý rok sa nám tento systém 
osvedčil a zaznamenali sme viacero 
pozitívnych reakcií zo strany verejnos-
ti,“ vysvetlil zamestnanec spoločnosti 
SMMP František Galis. Na opravu výtl-
kov  od začiatku tohto roka v prvej eta-
pe minuli 18 000 €. Je potrebné dodať, 
ţe opravy výtlkov nemajú nič spoločné 
s rekonštrukciou ciest, ktoré mesto 
plánuje opravovať v súvislých po-
vrchoch. 
  
Plán obnovy vo fáze projektovania. 
Koncom roka 2012 bol zostavený plán 
obnovy ciest a chodníkov na roky 2013 
aţ 2015. Plán obsahuje podrobné 
zmapovanie stavu ciest a chodníkov a 
stanovuje priority opráv jednotlivých 
ciest  v správe mesta. Postupne budú 
opravované  podľa toho, v akom stave 
sa nachádzajú. Primátorka mesta 
v tejto veci podotkla: „Uvedomujeme si 
zlý stav ciest a chodníkov a najmä to, 
že niektoré cesty neboli  v našom mes-
te opravované 52 rokov. Dovolím si 
povedať, že väčšina ciest v meste je 
v havarijnom stave a ľudia môžu na-
mietať, prečo v tomto roku opravujeme 
tú – ktorú cestu. Je zložité povedať, 

ktorá cesta je v horšom stave. Preto 
sme prioritu opráv komunikovali 
s poslancami jednotlivých volebných 
obvodov. Do roku 2015 chceme opra-
viť v súvislých povrchoch väčšinu ciest 
a chodníkov v meste.“ Na  opravy ciest 
preinvestuje Prievidza  368 000 € a na 
obnovu ciest je v pláne investícia za 
380 000 €.  
  
Čistenie ciest po zime 
Mestská spoločnosť Správa majetku 
mesta (ďalej len SMMP) začala strojo-
vé zametanie ciest a chodníkov uţ v 
týchto dňoch. Zametanie ulíc bude 
taktieţ realizovať aj súkromná spoloč-
nosť TEZAS, s.r.o. a Slovenská správa 
ciest. 
SMMP vyuţíva na túto činnosť svoju 
techniku i techniku Slovenskej správy 
ciest (ďalej len SSC). Zametanie ko-
munikácií v správe mesta sa vykonáva 
po zimných mesiacoch, kedy je na 
cestách veľké mnoţstvo štrku a prachu 
zo zimnej údrţby. V minulých rokoch 
sa tieto práce začali vykonávať aţ  
koncom apríla. V tomto roku  spustili 
jarné zametanie ciest v časovom pred-
stihu uţ v polovici mesiaca február, 
teda ihneď ako  to dovolili poveternost-
né podmienky. SMMP čistí ulice 
a chodníky intenzívne v dvoch pracov-
ných zmenách 16 hodín denne. V mi-
nulom roku mesto investovalo do stro-
jového čistenia ciest a chodníkov  su-
mu 55 832 €.  
  
Údrţba kanalizačných vpustí 
Primátorka počas kontrolného dňa sle-
dovala aj čistenie kanalizačných vpustí 
prostredníctvom SMMP. V minulom 
roku vykonala čistenie 3300 kanalizač-
ných vpustí v hodnote viac ako 44 000 
€  s DPH. Táto činnosť bola v minulých 
obdobiach značne podhodnotená, čo 
sa prejavilo na viacerých kompliká-
ciách.  
„Dovolím si tvrdiť, že keby sa táto čin-
nosť vykonáva systematicky, dôsledne 
a investujú sa do nej finančné pro-

striedky podľa potrieb a stavu, tak 
v roku 2010 sú následky po povod-
niach značne nižšie. Práve kanalizač-
ný systém sa vtedy ukázal v odvá-
dzaní povrchových vôd ako absolútne 
nepripravený. Aj preto ma teší, že 
v súčasnosti ide  táto činnosť  bez-
problémovo,“ povedala primátorka. 
  
Kontrolným dňom zisťovala primátorka 
mesta pripravenosť a samotnú realizá-
ciu projektov v oblasti cestnej infra-
štruktúry mesta Prievidza. „Cesty sú 
v zlom stave. Je smutné, že desiatky 
rokov naši predchodcovia neinvestova-
li do najdôležitejšej vecí pre  obyvate-
ľov. Zlý stav ciest je problém, ktorý tu 
vznikal päť desaťročí. Dnes ho musí-
me riešiť a preto sme už v minulom 
roku vyhlásili boj proti zlému stavu 
ciest. Som presvedčená, že dnešný 
kontrolný deň ukázal, že naše plány sa 
môžu zrealizovať v takom rozsahu 
a časovom horizonte, v akom sme si 
ch stanovili,“  dodala na záver kontrol-
ného dňa.  
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PRIEVIDZA SA SNAŢÍ ROZVINÚŤ SPOLUPRÁCU S POLIAKMI 

Mesto Prievidza pracuje aj na budo-
vaní vzťahov s partnerskými mesta-
mi. S poľským mestom Jastrzębie-
Zdrój má za cieľ rozvinúť spoluprá-
cu najmä v oblasti kultúry, športu a 
školstva. Práve s týmto cieľom ces-
tovala v druhej polovici februára 
výprava z Prievidze do Poľska. 
 
V Poľsku aj športovci 
Súčasťou prievidzskej výpravy v Poľ-

sku boli aj piati funkcionári športových 
klubov, ktorí boli pozvaní na rokovanie 
s poľskými predstaviteľmi klubov za-
oberajúcich sa rovnakým športovým 
odvetvím. Do mesta Jastrzębie Zdrój 
vycestovali Peter Černák z FC Baník 
Horná Nitra, Marcel Dobrovodský z 
Mestského športového hokejového 
klubu – mládeţ Prievidza, Martin Dob-
rotka zo Šachového klubu Prievidza, 
Ľudovít Škultéty z dţudo klubu TJ So-

kol Prievidza a Mária Hausnerová z 
Mestského plaveckého klubu Prievi-
dza. 
 
„Po spoločnom stretnutí s predstaviteľ-
mi komisie kultúry a športu sme sa 
rozdelili a kaţdému z nás sa venoval 
predstaviteľ rovnakého športu z Jastr-
zębie Zdrój. Ja som mal moţnosť po-
zrieť si tamojší zimný štadión a deba-
tovali sme o moţnostiach vzájomnej 



spolupráce. Tá uţ tento mesiac nabe-
rie reálne kontúry, keď sa od 29. do 
31. marca zúčastnia deviataci z Jastr-
zębie Zdrój na prievidzskom medziná-
rodnom hokejovom turnaji. V sobotu 
13. apríla zasa naša predprípravka 
vycestuje na jednodňový turnaj do Poľ-
ska,“ prezradil Marcel Dobrovodský, 
tréner a funkcionár Mestského športo-
vého hokejového klubu – mládeţ Prie-
vidza. 
 „Máme veľkú snahu podporiť medzi-
národnú spoluprácu našich klubov  

s klubmi z partnerských miest a dať tak 
moţnosť vycestovať mladým Prievi-
dţanom do zahraničia zbierať cenné 
skúsenosti. Aj tento rok uţ mesto fi-
nančne podporilo mládeţnícky hokejo-
vý turnaj s medzinárodnou účasťou a 
vďaka vedeniu mesta pôjde 600 eur aj 
na výjazd prievidzských mládeţníc-
kych basketbalistov na turnaj do srb-
ského Valjeva,“ uviedol Branislav Bu-
cák, predseda komisie športu v Prievi-
dzi. 
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PRIEVIDZSKÉ KARATISTKY ZAŢIARILI NA SVETOVOM POHÁRI 

Mimoriadny úspech zaznamenali 
prievidzské karatistky z ŠŠK Prievi-
dza pri Centre voľného času Spek-
trum, keď si zo svetového pohára 
v Poľsku odniesli kompletnú medai-
lovú zbierku. Brázdová získala zlato, 
Bačíková striebro, Merašická bronz. 
 
V poľskej Lodţi sa konal Harasuto wo-
rld cup zaradený do stredoeurópskej 
ligy karate. Dvojdňový turnaj začal 
v sobotu kategóriami od 14 rokov. 
V kata ţien mala v prvom kole voľný 
postup Dušana Čierna. V druhom kole 
porazila nemeckú pretekárku jasne 5:0 
no v v treťom nestačila na tímovú kole-
gyňu Hrušeckú, ktorá ju do repasáţe 
po prehre 5:0 nepotiahla. 

 „Som veľmi rada ţe sa dievčatám za-
čalo mimoriadne dariť, Brázdová si k 
svojim štrnástim narodeninám darova-
la cenný výsledok a môţe sa uchádzať 
spolu s Bačíkovou o miestenku na 
Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov 
v Španielsku. Bohuţiaľ miesto za kraji-

nu do kategórie je len jedno. Dúfam, 
ţe bude patriť práve našej reprezen-
tantke. Výkony našich dievčat však 
môţeme uplatniť aj v druţstve, ktoré si 
vyskúšali minulý rok hneď 
s premiérovým titulom. Určite o ňom 
ešte budete počuť.“ doplnila 
k výkonom trénerka klubu Čierna. 
 
1. miesto Ema Brázdová kata kadetky 
2. miesto Ľudmila Bačíková kata kadetky 
3. miesto Nikoleta Merašická kata mladšie 
kadetky 
4. miesto Ján Hudec kumite juniori – 61 kg 
 

Zdroj: ŠŠK Prievidza  
www.karate-prievidza.sk  

Foto: Ivan Valko 

MESTO PRIEVIDZA SI UCTILO  
ZLATÉ MANŢELSTVÁ 

V sobotu 9. marca sa v obradnej 
sieni Mestského domu uskutočnilo 
slávnostné stretnutie manţelských 
párov, ktoré si pripomenuli zlaté 
výročie  svadby.  
 
Vo februári si pripomenuli presne 50 
rokov od uzavretia svojho manţelstva 
viaceré prievidzské manţelské páry, 
z ktorých prijali pozvanie primátorky 
na slávnostný obrad  tri Boţena a Ján 
Huliakovci; Helena a Ladislav Krškov-
ci a Ľudmila a Jozef Jančovci. 
 
Pri tejto príleţitosti im zablahoţelala 
aj primátorka mesta Prievidze JUDr. 
Katarína Macháčková, ktorá vo svo-
jom príhovore vyzdvihla hlavne odda-
nosť a ţivotnú silu manţelov. „Prežiť 
v manželskom zväzku 50 rokov, je 
nielen krásnym vzájomným darom 
dvoch milujúcich sa ľudí. Je to záro-
veň vyjadrenie úžasnej zodpovednos-
ti k hodnotám života a rodiny,“ uvied-
la. Spestrením slávnostného popolud-
nia bolo vystúpenie detí z Materskej 
školy na Nábreţí sv. Cyrila.  

V tejto súvislosti vyzývame obyvate-
ľov, ktorí si pripomínajú v tomto roku 
jubileá 50, 55, alebo 60 rokov od so-
báša, alebo poznajú manţelský pár 
ţijúci na území mesta Prievidza, osla-
vujúci niektoré významné výročie 
svadby, aby sa prihlásili  v Mestskom 
dome na Námestí slobody na prvom 
poschodí v kancelárii č. 107 alebo na 
tel. čísle 046/ 51 79 122. Mesto má 
záujem pozvať aj ďalšie jubilujúce 
manţelské páry na slávnostný obrad. 
 

-dd- 

VEĽKONOČNÉ TRHY 

Veľkonočné trhy sa v Prievidzi  ko-
najú od 25. – 28. marca 2013.  Pre-
zentujú a predávajú sa na nich 
hlavne tradičné Veľkonočné výrob-
ky. 
 
Bahniatka, ţlté narcisy, kraslice 
i veľkonočné korbáče, vyšívané obru-
sy, paličkované dečky, medovníkové 
vajíčka, šunka, budú tradične dotvárať 
nezameniteľnú atmosféru Námestia 
slobody v Prievidzi pred Veľkou no-
cou. K najţiadanejším a najvyhľadá-
vanejším v rámci trhov patria veľko-
nočné vajíčka zdobené rôznymi tech-
nikami, ozdoby a dekorácie z prútia, 
šúpolia, korbáče, rapkáče a píšťalky.  
 
Predajcovia môţu svoje ţiadosti po-
sielať na adresu: Mestský úrad Prievi-
dza, referát obchodu a cestovného 
ruchu, Námestie slobody č.14, 971 01 
Prievidza. Na základe ţiadosti je pre-
dajcom následne zaslaná záväzná 
prihláška. Tel. kontakt: 0904 752694 
Ing. J. Bieliková. Viac informácií je 
dostupných na webovej stránke mes-
ta www.prievidza.sk. 

-av- 






