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ZLATÉ VEDRO MILANA CAPÁKA ZA KOMUNIKÁCIU 
 
Prievidza získala Zlaté vedro Milana Capáka za najlepšie výsledky v projekte Odkazprestarostu.sk 
v roku 2013 za komunikáciu. Okrem najlepšieho výsledku v komunikácii metropola hornej Nitry 
obsadila druhé miesto aj v kategórii prínosu práce samosprávy. Týmto netradičným spôsobom 
oceňuje projekt, ktorého cieľom je zlepšenie komunikácie medzi občanom a samosprávou, zapo-
jené samosprávy a ich ochotu a úspešnosť pri riešení podnetov občanov. 
 
Symbolické ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka dostali najlepšie samosprávy po druhýkrát. „Rozhodli 
sme sa preň, lebo si myslíme, že je správne vyzdvihnúť samosprávy, ktoré si robia svoju prácu poctivo. 
Zároveň sme chceli, aby toto ocenenie odovzdával niekto, kto sám prispel k tomu, aby sa v jeho meste 
či obci žilo lepšie. Preto Zlaté vedro Milana Capáka," hovorí Jakub Kmeť, koordinátor Odkazprestaros-
tu.sk. 
 
Obe ocenenia v Bratislave v utorok osobne prevzala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. 
„Som veľmi šťastná, že sme v tomto hodnotení v jednej kategórii najlepší na Slovensku. Je to pre mňa 
ocenením úsilia, ktoré vynakladáme pri práci pre obyvateľov. Ďakujem predovšetkým môjmu tímu, ktorý 
je hlavným strojcom tohto úspechu," povedala. 
 
Analytici vyhodnocovali prínos práce samospráv 
pri riešení podnetov občanov počas roku 2013 
nie len z hľadiska úspešnosti vyriešených pod-
netov, ale brali do úvahy aj ich počet a nároč-
nosť riešenia. V druhej hodnotenej kategórii sa 
sústredili na kvalitu a kvantitu komunikácie sa-
mospráv so svojimi občanmi pri riešení podne-
tov. 
 
Odovzdávanie ocenenia sa konalo ako súčasť 
konferencie Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, 
ktorá sa venuje online aj offline aktivizmu v 
meste a spolupráci medzi samosprávou, súk-
romným a neziskovým sektorom a verejnosťou. 
Konferenciu aj projekt Odkazprestarostu.sk za-
strešuje Inštitút SGI.  
 
Odkazprestarostu.sk je internetový portál, ktorý umožňuje obyvateľom jednoducho a rýchlo posielať 
podnety, týkajúce sa problémov v ich okolí, samospráve. Odkazprestarostu.sk bol spustený vo februári 
2010 v Bratislave a odvtedy sa rozšíril do 39 samospráv po celom Slovensku. 
 
Inštitút SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riade-
ním a evaluáciou projektov, a to predovšetkým v oblasti vzdelávacích politík, politík trhu práce, sociálnej 
inklúzie a informačnej politiky. Dlhodobo sa venuje aj témam zverejňovania informácií, občianskej parti-
cipácie, a to najmä vo vzťahu k samosprávam. SGI zastrešuje aj dva internetové projekty Odkazpresta-
rostu.sk a Demagog.sk. 
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STÁNKY PRED OD PRIOR SKONČILI 
 
V týchto dňoch sa finalizuje trojročný proces odstraňovania predajných stánkov v centre mesta. 
Pozemky pod predajnými stánkami boli v minulom volebnom období odpredané do súkromného 
o vlastníctva, čo spôsobilo zdĺhavosť celého procesu. Niektoré stánky z tohto priestoru už boli 
odstránené. 
 
Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa zá-
kona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vyko-
nal štátny stavebný dohľad ešte v marci 2013. Staveb-
ným dohľadom boli postupne kontrolované všetky pre-
dajné stánky medzi budovami OD Prior a budovou 
ROC,   nazývanej medzi obyvateľmi „Titanik“. Na základe 
predložených, resp. nepredložených podkladov, nariaďu-
je stavebný úrad odstránenie predajných stánkov. „Nie-
ktorí vlastníci stánkov nemali žiadne povolenie, niektorí 
mali dočasné, viazané k určitému dátumu, niektorí mali 
stavebné povolenie dočasné, viazané k presne určenej 
nájomnej zmluve s vlastníkom pozemku. Počas trvania nájomného vzťahu sa zmenil vlastník pozemku, 
ako aj vlastníci predajných stánkov“, opísala podrobnosti štátneho stavebného dohľadu primátorka mes-
ta Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala „všetky predajné stánky, až na jeden, nariadi stavebný 
úrad odstrániť.“ 
 
Ide o súkromný pozemok. Časť stánkov už odstránili 
Celý proces komplikuje fakt, že predajné stánky sa nachádzajú na súkromnom pozemku. „V prípade 
odstraňovania stánkov išlo a stále ide o veľmi náročný proces. Veľkou chybou bolo, že bývalé vedenie 
mesta pozemky v tejto lokalite odpredalo súkromnému vlastníkovi. Teraz sa predmetné stánky nachá-
dzajú na súkromnom pozemku. Dosah na vzhľad uvedených stánkov tak máme v súčasnosti minimálny, 
ale naša snaha nie je márna. Časť predajných stánkov už odstránili. Ide o výsledok nášho trojročného 
snaženia zlepšiť a zestetizovať priestor v centre mesta“, uzavrela Macháčková. 
 
Proces odstraňovania pokračuje 
Konania sa realizujú  individuálne s každým stánkom a nie sú ku dnešnému dňu právoplatne ukončené. 
Jednania prebiehajú časovo rôzne, pretože vlastníci stánkov využívajú všetky zákonné možnosti k od-
dialeniu rozhodnutia. Napríklad nepreberajú poštu, odvolávali sa voči rozhodnutiam alebo menia adresu. 
V prípade každého stánku  sa postupuje individuálne. 
 
Proces odstraňovania predajných stánkov je zložitý a zdĺhavý. Faktom však je, že viacerí predajcovia 
svoju činnosť už ukončili a prevádzkarne v stánkoch sú zatvorené. Aj to nasvedčuje tomu, že proces 
mesta smerujúci k estetizácii centra  Prievidze je úspešný.  
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PARKOVISKO V PREDSTANIČNOM PRIESTORE 
 

Problém nedostatku parkovacích miest sa vynára v každom meste na Slovensku. Áut v posled-

ných rokoch pribúda a kapacity parkovacích miest sú obmedzené. Vedenie Prievidze sa tento 

problém snaží riešiť a v aktuálnom roku bude výraznou investíciou vybudovanie parkoviska pri 

železničnej a autobusovej stanici. 

 

„V rámci majetkových vecí zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie návrh zmluvy na prenechanie 

majetku štátu, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky do nájmu mestu Prievidza na dobu 20 

rokov. Ide o pozemok s celkovou výmerou 1 648,50 m2, na ktorom bude môcť mesto Prievidza ako in-

vestor zrealizovať stavbu parkoviska v predstaničnom priestore v Prievidzi. Zároveň poslanci schválili 



 

 

uzavretie tejto zmluvy,“ opísala projekt vybudovania parkoviska pri autobusovej stanici primátorka mesta 

Katarína Macháčková.  

 

Účelom tejto stavby je doplnenie dopravnej 

infraštruktúry predstaničného priestoru želez-

ničnej stanice Prievidza o chýbajúce parkovisko 

pre osobné motorové vozidlá cestujúcej 

i ostatnej verejnosti. Stavba bude plynule nad-

väzovať na areál autobusovej stanice Prievidza 

umiestnenej pred budovou železničnej stanice, 

čím vhodne doplní a zlepší dopravnú infraštruk-

túru a kultúru cestovania. „Realizáciou projektu 

vznikne v tomto priestore spolu 68 nových par-

kovacích miest, a to 66 kolmých stojísk a 2 stojiská pre osoby s telesným postihnutím,“ uzavrela 

Macháčková. 

 

Pozemky vlastnil štát. Dohoda sa nerodila ľahko 

Mesto  Prievidza sa takmer  dvadsať rokov snažilo o vybudovanie parkoviska v tejto lokalite, no vždy sa 

stretalo s problémami a prekážkami a tak zo samotnej výstavby nič nebolo. Súčasné vedenie mesta in-

tenzívne o tejto problematike rokovalo s vlastníkmi pozemkov -  s predstaviteľmi ŽSR, Carga a ďalšími 

dotknutými osobami od roku 2011. Napokon bola uzavretá dohoda o nájme pozemku až so súčasným 

vedením hospodárskej správy ŽSR. Samotný projekt tak stojí už pred realizáciou. Túto skutočnosť po-

tvrdil aj zástupca primátorky Ľuboš Maxina. „Máme už projektovú dokumentáciu a  financie vo výške 

takmer 250-tisíc eur na výstavbu tohto parkoviska v rozpočte na rok 2014. Ak sa nič mimoriadne nesta-

ne, verím, že na novom parkovisku budú autá stáť už túto jeseň.“ 

-msú- 
 

ODCHYT HOLUBOV SA OPAKUJE 
 

Po minuloročnom odchyte holubov sa na žiadosť predsedov bytových družstiev vykonáva od-

chyt aj v roku 2014. 

 

Mesto Prievidza opäť reaguje na zvýšený počet 

požiadaviek zo strany predsedov bytových spo-

ločenstiev ako aj samotných obyvateľov mesta. 

V tomto roku sa odchyt holubov sústreďuje na 

sídliskové časti mesta. V roku 2013 bol odchyt 

holubov sústredený v centre mesta.  

 

Na odchyt bola vyčlenená čiastka 750,- eur. Od-

chyt holubov prebieha metódou odchytu do kliet-

ky. Princíp  spočíva v tom, že na vybrané miesta 

sa nastavia odchytové pasce. Odchyt bude pre-

biehať jeden mesiac, pričom so samotným odchytom sa začalo 7. apríla 2014. Odchyt holubov prebieha  

v lokalite Ul. Rastislavova, v lokalite Dlhej ulice, na sídlisku Zapotôčky a na sídlisku Píly v lokalite hotela 

Magura.  

 

Zabezpečenie odchytu resp. plašenia vtákov je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, 

keďže väčšina voľne žijúcich vtákov je celoročne chránená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 
-mď- 



 

 

 

DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ O DANIACH 
 
Mesto Prievidza v týchto dňoch doručuje rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za 
psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 priamo do domác-
nosti prostredníctvom zamestnancov mestského úradu od 11. apríla 2014. 
 
Poplatok za komunálny odpad 
Mesto pri ukladaní miestnych daní a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje pod-
ľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Podľa znenia tohto zákona účinného 
do 30.11.2012 malo mesto možnosť upraviť pod-
mienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku za ko-
munálny odpad z titulu tvrdosti zákona  vo svojom všeo-
becne záväznom nariadení. Mesto  túto možnosť vyu-
žilo a vo VZN č. 86/2005 upravilo, že poplatok za komu-
nálny odpad z titulu tvrdosti zákona zníži  o 50 % poplat-
níkom vo veku nad 70 rokov a na základe tejto úpravy vo 
VZN mali  títo poplatníci  zníženie poplatku premietnuté 
priamo v rozhodnutí o vyrubení poplatku. 
 

Predmetný zákon bol však s účinnosťou od 1.12.2012 zmenený tak, že mestám a obciam už nezos-

tala možnosť  upraviť podmienky pre zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona vo svojom nariadení, 

preto aj VZN č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné 

od 1.1.2013 už  podmienky pre zníženie poplatku neupravuje. V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 

môže mesto znížiť alebo odpustiť vyrubený poplatok z titulu tvrdosti zákona individuálnym rozhodnutím 

 len na základe žiadosti poplatníka, čo znamená, že pokiaľ by zo strany mesta bolo poskytnuté zníženie 

poplatku bez žiadosti poplatníka, došlo by  zo strany mesta k neoprávnenému postupu (porušeniu záko-

na).  Mesto si k tejto problematike vyžiadalo aj odborné  právne stanovisko,  ktoré potvrdilo, že zníženie 

vyrubeného  poplatku v príslušnom kalendárnom roku  je možné len na základe žiadosti.   

 

Mesto napriek zmene zákona má záujem naďalej poskytovať pre občanov nad 70 rokov zníženie 

poplatku, musí však postupovať v súlade s právnymi predpismi. Je potrebné ešte podotknúť, že 

mnohé mestá a obce  po zmene zákona už zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona – veku poplatníka 

prestali poskytovať.   

 

Keďže vyrubený poplatok môže mesto znížiť len na základe žiadosti, tak pokiaľ by takáto žiadosť nebo-

la podaná, mesto by poplatok nemohlo znížiť, a tým by bol poplatník povinný zaplatiť vyrubený poplatok 

v plnej výške.  Poplatník môže podať žiadosť do 31.8.2014. 

 

Mesto za dôvod tvrdosti zákona  považuje aj vek poplatníka nad 70 rokov, preto po podaní žiadosti  pop-

latníka , ktorý najneskôr k 1.1.2014 dosiahne vek nad 70 rokov individuálnym rozhodnutím vyrubený 

poplatok zníži. Podľa súčasného znenia zákona č. 582/2004 Z.z. je postup taký, že žiadosť o zníženie 

poplatku z titulu tvrdosti zákona sa musí podať v príslušnom kalendárnom roku po vyrubení poplatku       

(doručení rozhodnutia). 

-ľr- 

 

 

 

 

 



 

 

ÚĽAVA NA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY PRE ŠTUDENTOV 
 

Mesto Prievidza informuje študentov, ktorí žiadajú 

o odpustenie poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady, že môžu požiadať o zníženie poplat-

kov za komunálny odpad. 

 

Správca poplatku (mesto Prievidza) odpustí poplatok za 

komunálny odpad na základe dokladov predložených  pop-

latníkom (študentom) za obdobie, počas ktorého sa 

v zdaňovacom období (kalendárny rok) poplatník z dôvodu 

štúdia v inom meste nezdržiava na území mesta Prievidza. 

Podmienkou pre  odpustenie poplatku je, že poplatník sa na 

území mesta nezdržiaval alebo nezdržiava viac ako 90 dní v príslušnom kalendárnom roku, čo preuká-

že dokladom o štúdiu a dokladom o ubytovaní v mieste štúdia (napr. potvrdenie z ubytovacieho zariade-

nia, nájomná zmluva, potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, doklad o prechodnom 

ubytovaní). Keďže doklady o štúdiu sa vydávajú na akademický rok, je najlepšie, ak títo poplatníci po-

žiadajú o odpustenie poplatku až v septembri, po vydaní potvrdenia o štúdiu v ďalšom semestri, čím 

budú mať dokladmi pokrytý celý kalendárny rok.  

 

K dokladom musia priložiť vyplnenú prílohu  F 287 -1 Odpustenie poplatku za komunálny odpad, ktorá je 

dostupná na internetovej stránke mesta. V tejto prílohe je potrebné vyznačiť  počet dní z kalendárneho 

roka, počas ktorých sa študent nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta, na základe čoho sa vypo-

číta konkrétna výška úľavy.  

 
Poplatok za komunálny sa od 1.1.2014 znížil 
Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Od 1. januá-
ra 2014 sa o odpadové hospodárstvo v meste stará nová spoločnosť. Tá vo verejnej súťaži na dodávate-
ľa služieb ponúkla nižšie sadzby poplatku za komunálny odpad. Po dlhých rokoch tak došlo k zníženiu 
poplatku a to až o osem percent v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. To ročne predstavuje na oso-
bu približne o 2,37 eura nižší poplatok za komunálny odpad. Pri štvorčlennej domácnosti je úspora na 
poplatkoch za komunálny približne o 10 eur menej.  
 
Náležitosti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prievidza  č. 134 /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení doplnku č. 1 

-mď- 

GASTRODNI 
Stredná odborná škola obchodu a služieb aj v tento rok pripravila pre širokú verejnosť obľúbené kulinár-
ske podujatie GASTRODNI 2014. Podujatie sa koná v priestoroch školy na Nábreží Jána Kalinčiaka 1 vo 
štvrtok 24. apríla 2014 od 9.00 do 18.00 a v piatok 25. apríla 2014 od 9.00 do 17.00. Návštevníkom budú 
ponúkané tie najlepšie jedlá z Turecka, tradičné jedlá zo Slovenska, syrové špeciality, ale aj špeciality na 
grile, francúzske palacinky, miešané nápoje od šikovných barmanov, jedinečná chuť kávy od baristov a 
veľa ďalších kulinárskych zážitkov. 
 

SEMIFINÁLE BASKETBALOVEJ EXTRALIGY 
Basketbalový klub BC Prievidza vás pozýva na dôležitý zápas semifinále proti Iskre Svit, ktorý sa usku-
toční už tento piatok 18. apríla o 18:00. 
 

BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ 
Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Prievidza pozýva obyvateľov na burzu všetkých zberateľ-
ský zaujímavosti. Stretnutie zberateľov sa uskutoční v nedeľu 20. apríla v budove Stredného odborného 
učilišťa na Ulici M. Falešníka v čase od 7:00 do 11:00 hodiny. Cena za stôl pre vystavovateľov je 3 eurá, 
vstupné pre návštevníkov je 1 euro. 

http://www.prievidza.sk/obyvatel/tlaciva-a-formulare/oddelenie-dani-a-poplatkov/
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/VZN/2013/VZN%20odpady.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/VZN/2013/VZN%20odpady.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/VZN/2013/VZN%20odpady.pdf


 

 

 



 

 

 


