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Realizačný projekt regulácie statickej 
dopravy pripravila legislatívne, technic-
ky a zmluvne autorizovaná spoločnosť 
AD značenie Prievidza a metodicky bol 
pripomienkovaný Slovenskou parkova-
cou asociáciou. Pri jeho príprave boli 
prevzaté dlhodobo fungujúce modely z 
iných slovenských miest, kde nebol 
orgánmi prokuratúry tento spôsob spo-
chybňovaný. 
 
Trikrát v súlade so zákonom,  
na štvrtý krát uţ nie? 
Zákonnosť regulácie parkovania v cen-
trálnej mestskej parkovacej zóne bola 
minimálne trikrát posudzovaná Okres-
nou prokuratúrou v Prievidzi, bez ziste-
nia porušenia zákona. Okrem iné-
ho  posudzovala aj súlad s §6a Zákona 
číslo 135/1961 Zb. o pozemných komu-
nikáciách. Preto je prekvapivé, že ten 
istý prokurátor pri štvrtom posúdení 
identického stavu konštatuje rozpor s 
týmto zákonom, hoci skutočnosti sa od 
predchádzajúceho stavu nijako nezme-
nili. 

Komu by to prospelo? 
Špecifikom Prievidze je, že systém pre-
vádzkuje spoločnosť v 100% vlastníc-
tve mesta, teda aj zisk z tejto činnosti 
je príjmom mesta, čo nie je všade sa-
mozrejmosťou. Vedenie mesta sa roz-
hodlo nepustiť tento biznis do rúk súk-
romných spoločností  ale ponechalo si 
nad ním kontrolu, vďaka čomu sú po-
platky jedny z najnižších na Slovensku. 
Cieľom mesta Prievidza totiž nie je vy-
tvárať zisk z tejto činnosti, ale regulo-
vať dopravu v centre. Možno práve táto 
skutočnosť je skutočnou príčinou opa-
kovaného spochybňovania systému 
regulácie zo strany rôznych záujmo-
vých a lobistických skupín, ktoré by si v 
budúcnosti z tejto činnosti radi spravili, 
cez zvýšenie poplatkov, lukratívny biz-
nis. 
 
Čo ďalej? 
Mesto Prievidza nemá záujem regulo-
vať parkovanie v rozpore so zákonom. 
Ak by súčasná situácia nebola v súlade 
so zákonom, bola by v rozpore s ním 

regulácia parkovania vo veľkej väčšine 
slovenských miest. 
 
Vzhľadom na nejednotnosť právnych 
názorov prokuratúry preto mesto Prie-
vidza uvíta, aby o zákonnosti postupu 
mesta Prievidza ale aj ďalších sloven-
ských miest s obdobným spôsobom 
regulácia parkovania rozhodol s defini-
tívnou platnosťou súd. Kým súd neroz-
hodne inak, zostáva regulácia parkova-
nia v centrálnej mestskej parkovacej 
zóne v platnosti. 
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STANOVISKO MESTA K PROTESTU PROKURÁTORA  

Mesto Prievidza v období, keď  ho viedol primátor Ján Bodnár, skutočne vyberalo parkovacie poplatky bez opory 
v zákone. Dokonca zaviedlo v tom čase celoplošnú daň za motorové vozidlo. Oba tieto poplatky museli byť pre 
rozpor so zákonom zrušené. Práve preto sa nové vedenie mesta pri príprave regulácie statickej dopravy rozhodlo 
nepodceniť legislatívnu časť a prizvalo k tomu odborníkov.  

Pre lepší komfort obyvateľov mesta 
rozširuje  mesto úradné hodiny na 
mestskom úrade. Pokladňa na mest-
skom úrade bude v období od 20. aprí-
la do 25. mája 2013 otvorená aj po-
čas sobôt v čase od 8:00 do 12:00. 
 
Dôvodom rozšírenia pracovných hodín 
na niektorých oddeleniach mestského 
úradu je vybavovanie agendy v oblasti 
daňových výmerov. Počas sobôt bude 
verejnosti sprístupnená pokladňa mest-
ského úradu (miesto prvého kontaktu), 
kde bude môcť platiteľ dane zaplatiť 

napríklad daň z nehnuteľnosti alebo 
poplatok za komunálny odpad. 
 
K vybaveniu platby v pokladni mesta je 
potrebné predložiť mestom doručené 
rozhodnutie o vyrubení dane z ne-
hnuteľnosti, resp. poplatku za komunál-
ny odpad. Bez rozhodnutia o vyrubení 
dane nebude možné vyplatiť príslušné 
poplatky. 
 
Mestský úrad už tradične rozširuje 
úradné hodiny počas obdobia vypláca-
nia daňových výmerov, čím vychádza 

mesto v ústrety predovšetkým zamest-
naným ľuďom a tým, ktorí nemajú dos-
tatok času na vyplatenie daní počas 
pracovného týždňa.  
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MESTSKÝ ÚRAD AJ POČAS SOBÔT 

Mestský úrad uţ tradične rozširuje úradné hodiny počas obdobia vyplácania daňových výmerov, čím vychádza 
mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným ľuďom a tým, ktorí nemajú dostatok času na vyplatenie daní počas 
pracovného týţdňa.  



Výška poplatku za prenájom hrobo-
vého miesta ostala nezmenená 
Cena za nájom hrobového miesta sa 
stanovuje v nájomnej zmluve. Na pr-
vých 10 rokov stojí jednohrob v meste 
s rozlohou 3 m

2
 33,19 € vrátane miesta 

na príslušenstvo hrobu. Obnova hrobo-
vého miesta po uplynutí predchádzajú-
ceho nájmu na ďalších 10 rokov stojí 
39,83 €. V prímestských častiach je 
cena za jednohrob na 10 rokov stano-
vená na 26,56 €, obnova na ďalších 10 
rokov stojí 33,19 €. 
 
Povinnosti nájomcu pri údrţbe hro-
bového miesta 
Nájomca je povinný udržiavať prenaja-
té hrobové miesto v riadnom stave, je 
povinný zabezpečovať údržbu hrobo-
vého miesta, čistiť a udržiavať priestor 
30 cm okolo celého obvodu, ak sa 
miesto inak neupravuje. 
 
Zoznam povinností nájomcu obsahuje 
aj upozornenie, že zvädnuté alebo inak 
znehodnotené kytice, vence a iné netr-
vanlivé ozdoby je prevádzkovateľ poh-

rebiska oprávnený z jednotlivých hro-
bov aj sám odstrániť. Nájomca sa mô-
že s prevádzkovateľom pohrebiska 
dohodnúť o odplatnom udržiavaní hro-
bového miesta. 
 
Zároveň si dovoľujeme upozorniť všet-
kých obyvateľov, že k zriadeniu stavby 
hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, alebo k 
prestavbe alebo úprave už existujúcej 
stavby na pohrebisku, je potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas pre-
vádzkovateľa. Podobný postup platí aj 
pri umiestňovaní lavičiek v priestoroch 
pohrebiska. 
 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
Medzi najzásadnejšie povinnosti náv-
števníkov pohrebiska patrí povinnosť 
správať sa na pohrebisku primerane k 
piete miesta, zdržať sa konania, ktorým 
by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť 
obradov pri pochovávaní, alebo ktoré 
by urážalo pozostalých. Je zakázané 
poškodzovať hroby a ich príslušenstvo 
a ostatné zariadenie pohrebiska. 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávne-
ný v odôvodnených prípadoch rozsve-
covanie svetiel obmedziť alebo celkom 
zakázať. 
 
Sankcie za porušenie zásad  
Kontrolu dodržiavania prijatých zásad 
vykonávajú poverení zamestnanci 
mesta Prievidza a príslušníci mestskej 
polície. Za priestupky podľa zákona o 
priestupkoch možno uložiť blokovú po-
kutu do výšky 66 eur. V prípade závaž-
nejších porušení pravidiel môže byť 
udelená pokuta mestom až do výšky 
663 eur. 
 
Čas sprístupnenia pohrebiska verej-
nosti 
Pohrebiská sú verejnosti prístupné v 
dobe: od 16. apríla do 15 októbra: den-
ne v čase od 8.00 do 20.00 a od 16. 
októbra do 15. apríla denne v čase od 
8.00 do 18.00. Prevádzkovateľ pohrebi-
ska môže v odôvodnených prípadoch 
obmedziť prístup verejnosti na pohrebi-
sko. 
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NOVÉ VZN O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK 

Počas posledného zasadnutia MsZ bol v rámci programu prerokovaný návrh VZN o prevádzkovom poriadku poh-
rebiska. Dovoľujeme si upozorniť všetkých obyvateľov na niekoľko informácií, ktoré vyplývajú zo schváleného 
všeobecne záväzného nariadenia. 

Cena za nájom hrobového miesta na prvých 10 rokov vrátane miesta na príslušenstvo hrobu: 

 Mesto Prímestské časti 

jednohrob 3 m
2  33,19 €  26,56 €  

dvojhrob  66,39 €  53,11 €  

detský hrob 1 m
2 11,62 €  10,95 €  

hrobka (za každý začínajúci 1 m
2
)  23,24 €  23,24 €  

Obnova hrobového miesta po uplynutí predchádzajúceho nájmu na ďalších 10 rokov: 

 Mesto Prímestské časti 

jednohrob 3 m
2  39,83 €  33,19 €  

dvojhrob  79,67 €  66,39 €  

detský hrob 1 m
2 13,28 €  9,96 €  

hrobka (za každý začínajúci 1 m
2
)  23,24 €  9,96 €  

Mesto Prievidza bude doručovať 
rozhodnutia o vyrubení dane z ne-
hnuteľnosti, dane za psa a poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na rok 2013  priamo 
do domácnosti prostredníctvom za-
mestnancov mestského úradu  v 
prvej polovici mesiaca apríla 2013.  
 
Príjmy z miestnych daní a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sú dôležitým finančným zdro-
jom mesta a používajú sa na plnenie 
základných úloh mesta. Mesto však 
eviduje vysoký počet obyvateľov, ktorí 
si neplnia daňové povinnosti, čím me-
dziročne dochádza k nárastu daňových 
nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je 
evidovaný u poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému 
plnenie nedochádza ani na základe 

zasielaných výziev, mesto u takýchto 
daňových dlžníkov vykonáva zabezpe-
čenie týchto príjmov do rozpočtu mesta 
exekučným konaním. Daňoví dlžníci  z 
uvedeného dôvodu znášajú navyše aj 
náklady exekučného konania.  
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DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ O DANIACH 



Slovenská parkovacia asociácia za-
znamenala v uplynulých dňoch pro-
test prokurátorky Okresnej prokura-
túry v Prievidzi, ktorým namieta zá-
konnosť postupu mesta Prievidza 
pri regulácii parkovania v centre 
mesta, prípravu ktorého mestskú 
spoločnosť Unipa, ktorá je našim 
riadnym členom,  metodicky pripo-
mienkovala aj naša asociácia.  
 
Prokurátorka namieta, že mesto Prievi-
dza nepostupovalo v súlade s §6a Zá-
kona 135/1961 Zb. a z kontextu jej sta-
noviska vyplýva, že toto ustanovenie 
zákona je jediným právnym rámcom 
pre organizáciu parkovania spoplatne-
ním v mestách.  
 
V tejto súvislosti vyhlasujeme, že podľa 
ustálenej praxe na Slovensku a práv-
nych analýz Slovenskej parkovacej 
asociácie existujú na Slovensku v sú-
časnosti minimálne dve možnosti zá-
konného spôsobu regulácie parkovania 
spoplatnením.  
 
Prvým spôsobom je ten, ktorý použila 
Prievidza a dlhodobo používa takmer 
každé mesto na Slovensku. Tým je 
prenajatie parkovacích kapacít obchod-

nej spoločnosti, ktorá systém prevádz-
kuje ako poskytovanie parkovacích 
služieb. Tento spôsob je najrozšírenej-
ší o.i. aj preto, že je pre mestá a v ko-
nečnom dôsledku aj pre obyvateľov 
ekonomicky výhodnejší a efektívnejší.  
 
Druhým spôsobom je prevádzka parko-
vacieho systému na vlastné meno a 
vlastný účet mesta. Tento spôsob zá-
kon umožňuje iba od roku 2011, vychá-
dzajúc z už spomenutého §6a Zákona 
135/1961 Zb.   Podľa našich štatistík 
však podľa tohto ustanovenia zákona 
prevádzkujú systém regulácie parkova-
nia iba dve mestá na Slovensku.  
 
Dávame do pozornosti nasledovnú ci-
táciu z tohto paragrafu: „ ...na účely 
organizovania dopravy na území obce 
môže obec ustanoviť všeobecne zá-
väzným nariadením...“. Podľa nášho 
názoru sa teda jedná o fakultatívnu 
možnosť a nie obligatórne ustanovenie, 
ktoré by ako jediné dávalo právny rá-
mec spoplatneniu parkovania v mes-
tách. 
 
Každá samospráva si vyhodnocuje 
prínos jednotlivých prístupov podľa 
vlastnej, špecifickej situácie a jedná sa 

viacmenej o politické rozhodnutie da-
ného mesta resp. obce.  Každopádne, 
aj vzhľadom na dlhoročnú ustálenú 
prax bez jej namietania prokuratúrou, 
považuje Slovenská parkovacia asociá-
cia oba tieto spôsoby za zákonné. 

 
Ing.MilanTaška, predseda asociácie 

PARKOVANIE: VYJADRENIE SLOVENSKEJ PARKOVACEJ ASOCIÁCIE  

Máte doma nebezpečný odpad? Na-
sledujúce dve soboty, 20. a 27. aprí-
la 2013, bude prebiehať jeho mobil-
ný zber v meste Prievidza. Mesto je 
rozdelené do dvoch zberových okru-
hov, do pozornosti obyvateľov dáva-
me časy a miesta zastávok mobilné-
ho zberu. 
 
Zber nebezpečných látok z komunálne-
ho odpadu je v meste Prievidza realizo-
vaný ako mobilný zber priamo od oby-
vateľov. Je preto potrebné odovzdať 
odpad osobne s udaním údajov o me-
ne a bydlisku obyvateľa. Odpad je za-
kázané ponechať voľne poloţený na 
mieste zberu. 
 
Mobilný zber nebezpečných odpadov 
od obyvateľov zberovou spoločnosťou 
DETOX, s. r. o. bude počas jari 2013 
prebiehať podľa harmonogramu zverej-
neného na www.prievidza.sk, teda na 
desiatkách zvyčajných zastávkach po 
celom meste. 
 
Nebezpečný odpad je taký zvláštny 
odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý 
svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť 
nebezpečný pre zdravie obyvateľstva 
alebo životné prostredie. 

Nebezpečné látky zbierané z komu-
nálneho odpadu sú napríklad: 

obaly obsahujúce nebezpečné látky, 

absorbenty, filtračné materiály vrá-
tane olejových filtrov, handry na čis-
tenie, ochranné odevy kontaminova-
né nebezpečnými látkami, 

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, foto-
chemické látky, pesticídy, 

žiarivky a iný odpad obsahujúci or-
tuť, 

vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

oleje a tuky iné ako jedlé, 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 
živice obsahujúce nebezpečné lát-
ky, 

detergenty obsahujúce nebezpečné 
látky, 

cytotoxické a cytostatické liečivá, 

batérie a akumulátory, 

vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia obsahujúce nebezpečné 
látky, 

drevo obsahujúce nebezpečné lát-
ky. 

 
Ostatné zbierané odpady: 

potrebované pneumatiky, 

jedlé oleje a tuky, 

cytotoxické a cytostatické liečivá 
iné, 

vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné. 

 
Určité druhy nebezpečných látok z ko-
munálneho odpadu je možné odovzdať 
aj v zbernom dvore spoločnosti  
TEZAS, spol. s r. o. na Garážovej ulici, 
druh odpadu konzultujte na č. tel.: 
5422811, 5422220. 
 
Bliţšie informácie: 
Mestský úrad Prievidza, tel.: 5179625; 
Detox, s.r.o., tel.: 048 / 471 2511 
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JARNÝ MOBILNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 



OCEŇOVANIE PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŢITOSTI DŇA UČITEĽOV 

V stredu 27.marca 2013 sa v obrad-
nej sieni Mestského domu v Prievi-
dzi uskutočnilo slávnostné udeľova-
nie Plakiet J. A. Komenského peda-
gógom škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza pri príleţitosti Dňa učite-
ľov. 
 
Podujatie pripravila kancelária primá-
torky v spolupráci s odborom školstva a 
starostlivosti o občana. Slávnostného 
oceňovania učiteľov sa zúčastnili aj 
hostia: Helena Dadíková – poslankyňa 
MsZ a predsedníčka komisie školstva a 
kultúry, Ing. Jozef Polerecký – posla-
nec MsZ a predseda mestskej školskej 
rady, Mgr. Art. Anton Bakyta a Gabriel 
Čauder – poslanci MsZ, Mgr. Vlasta 
Miklasová – vedúca odboru školstva a 
starostlivosti o občana MsÚ.  
 
Z rúk zástupcu primátorky mesta Prie-
vidza JUDr. Ing. Ľuboša  Maxinu PhD. 
si pedagógovia prevzali tieto ocenenia: 
 
Beata Mikulášová – učiteľka predpri-
márneho vzdelávania v Materskej ško-
le, Ulica D. Krmana - Plaketa J.A. Ko-
menského za osobnostný prínos a prá-
cu v prospech materskej školy 
PaedDr. Silvia Bošnovičová –  riadi-
teľka  Materskej školy, Ulica A. Mišúta - 
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a 
prínos v oblasti predprimárneho vzde-
lávania 
Anna Henčelová – učiteľka predpri-
márneho vzdelávania v Materskej ško-
le, Nábrežie sv. Cyrila - Plaketa J.A. 
Komenského za rozvoj a modernizáciu 
materskej školy 
Eva Vakulová – učiteľka predprimár-
neho vzdelávania v Materskej škole, 
Ulica Š. Závodníka - Plaketa J.A. Ko-
menského za osobnostný prínos a prá-
cu v prospech materskej školy 
Mgr. Adriana Pammerová – učiteľka 
nižšieho sekundárneho vzdelávania v 
Základnej škole, Ul. P. Dobšinského  - 
Plaketa J.A. Komenského za osobnost-
ný prínos a prácu v prospech základnej 
školy 

Mgr. Dagmar Krchnavá – učiteľka 
primárneho vzdelávania v  Základnej 
škole, Ulica energetikov - Plaketa J.A. 
Komenského za osobnostný prínos a 
prácu v prospech základnej školy 
Mgr. Darina Struchová – učiteľka niž-
šieho sekundárneho vzdelávania v Zá-
kladnej škole, Malonecpalská ulica - 
Plaketa J.A. Komenského za rozvoj a 
prínos v oblasti vyučovania cudzích 
jazykov 
Mgr. Alena Juríková – učiteľka primár-
neho vzdelávania v Základnej škole, 
Mariánska ulica - Plaketa J.A. Komen-
ského za osobnostný prínos a prácu v 
prospech základnej školy 
Dagmar Vavrincová – vedúca vycho-
vávateľka školského klubu detí  v Zá-
kladnej škole, Ulica Rastislavova - Pla-
keta J.A. Komenského za osobnostný 
prínos a prácu v prospech základnej 
školy 
Mgr. Eva Studená – učiteľka primárne-
ho vzdelávania v  I. Základnej škole, 
Ulica Sama Chalupku - Plaketa J.A. 
Komenského za osobnostný prínos a 
prácu v prospech základnej školy 

Mgr. Iveta Páleschová – učiteľka niž-
šieho sekundárneho vzdelávania v Zá-
kladnej škole, Ulica P. J. Šafárika - Pla-
keta J.A. Komenského za osobnostný 
prínos a prácu v prospech základnej 
školy 
Eva Matiašková – zástupkyňa riaditeľ-
ky Základnej umeleckej školy Ladislava 
Stančeka - Plaketa J.A. Komenského 
za rozvoj a prínos v oblasti umeleckého 
vzdelávania 
Marta Andrisová – vychovávateľka v 
Centre voľného času Spektrum - Plake-
ta J.A. Komenského za celoživotný 
prínos vo výchovno-vzdelávacej práci 
zameranej na záujmovú a rekreačnú 
činnosť detí a mládeže 
 
Všetkým oceneným učiteľom srdečne 
blahoželáme, ďakujeme za obetavú 
prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu 
úrovne výchovy a vzdelávania v našom 
meste a do ich ďalšej pedagogickej 
činnosti im želáme veľa entuziazmu, 
tvorivých myšlienok a vnímavých žia-
kov.  

Text a foto: -msu- 



Akcia nadväzuje na úspešný Deň Euró-
py 2012, kedy sa prievidzské námestie 
roztancovalo v rytme kalamajky. Cel-
kom 1820 účastníkov hromadného tan-
covania sa zapísalo aj do Slovenskej 
knihy rekordov. 

Tento rok je zámerom organizátorov 
osloviť Prievidžanov iným ľudovým tan-
com – mazurkou, ktorá sa k nám do-
stala kedysi dávno z Poľska a na zába-
vách ju tancovali aj naši predkovia 
z hornej Nitry. Organizátori pre prie-
vidzskú verejnosť okrem spoločného 
nácviku, pokusu o zápis nového slo-
venského rekordu a dobrej nálady pri-
pravujú aj množstvo rozmanitých oce-
není. 
 
Záujemcov o spoločné tancovanie ma-
zurky organizátori očakávajú v ponde-
lok 6. mája 2013 o 9.30, kedy sa začne 
sčítavanie všetkých účastníkov. O 10. 
hodine sa začne organizovaný nácvik. 
Pokus o zápis do Knihy slovenských 

rekordov je naplánovaný po slávnost-
nom otvorení na 11. hodinu.  
 
Keďže mazurkou chcú organizátori 
osláviť Deň Európy, vyzývajú účastní-
kov podujatia, aby na námestie prišli 
ozdobení vo farbách EU: dámy 
s akýmkoľvek  žltým doplnkom či oble-
čením, páni zas v modrom.  
 
Organizátorov potešil záujem aj iných 
miest zo Slovenska či z Poľska, ktorí 
sa chcú k ich aktivite pripojiť, takže je 
možné, že o 11. hodine 6. mája 2013 
sa bude mazurka tancovať vo viace-
rých slovenských mestách. Príďte teda 
medzi tancujúcich Prievidžanov. 

-md- 

PRIEVIDZU ROZTANCUJE MAZURKA 
Po minuloročnom rekorde v tancovaní kalamajky ţiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi opäť pripravujú pod zá-
štitou europoslanca Petra Šťastného, primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej a riaditeľa OA Prievidza 
Ľubomíra Vidu  netradičný DEŇ EURÓPY - tancujPD.eu, ktorý sa konáa v pondelok 6. mája 2013 na Námestí slo-
body v Prievidzi.  

Na základe odvysielaných informácií o 
znečistení vôd potokov Hlinky a Mošte-
nica v hlavných spravodajských relá-
ciách súkromných slovenských televízií 
zvolal zástupca primátorky v stredu 27. 
marca 2013 krízový štáb. Vodný tok bol 
v piatok 22. marca 2013 v nočných 
hodinách znečistený neznámou zapá-
chajúcou tekutinou hnedej farby a bie-
lou penou. 
 
Polícia uţ začala trestné stíhanie 
Podľa informácií, ktorými mesto Prievi-
dza disponuje, bolo znečistenie riadne 
zdokumentované Políciou SR, Sloven-
skou inšpekciou životného prostredia a 
ďalšími príslušnými orgánmi. V súčas-
nosti sa vyhodnocujú odobraté vzorky. 
Rozbory odobratých vzoriek majú byť k 
dispozícii na budúci týždeň, po Veľko-
nočných sviatkoch. Hovorca Krajského 
riaditeľstva policajného zboru Trenčín 
pre TV JOJ uviedol, že policajti z Prie-
vidze už začali trestné stíhanie vo veci 
prečinov ohrozenia a znečistenia život-
ného prostredia. 
 
Zástupca primátorky získal od Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia 
informáciu, že za najpravdepodobnejší 
zdroj znečistenia je podľa predbežných 
zistení považované pretečenie kumu-
lačnej nádrže odpadových vôd skládky 
komunálneho odpadu, ktorá sa nachá-
dza v blízkosti potokov Hlinky a Mošte-
nica. 

O dokumentovaní znečistenia a odob-
ratí vzoriek bola spoločnosť TEZAS 
ako prevádzkovateľ Skládky odpadov 
Prievidza – Ploštiny informovaná ešte v 
piatok 22. marca 2013. Až do zasadnu-
tia krízového štábu však mesto Prievi-
dza ako svojho významného klienta o 
vzniknutej situácii neinformovala. Ko-
nateľ spoločnosti Juraj Romančák na 
zasadnutí krízového štábu uviedol, že 
za dostatočné považoval informovanie 
Obvodného úradu životného prostre-
dia, pretože nechcel šíriť neoverené 
informácie, ktoré by mohli vyvolať pani-
ku. 

Výzva na opatrnosť 
Cieľom zasadnutia krízového štábu 
bolo prehodnotiť možné ohrozenia oby-
vateľstva v dôsledku znečistenia, ktoré 
sa prejavilo nezvyčajným zafarbením 
vody, nezvyčajným zápachom vody a 
tvorbou peny na vode. Konateľ spoloč-
nosti TEZAS uviedol, že pri obhliadke 
vodného toku Hlinky v piatok 22. marca 
2013 v popoludňajších hodinách bola 
voda vizuálne číra a znečistenie sa už 
neobjavovalo. I napriek tomu sa ale 
krízový štáb uzniesol na tom, že do 
času, kým budú vyhodnotené odobraté 
vzorky, bude vhodné obyvateľov o tom-
to znečistení informovať a vyzvať ich k 
primeranej opatrnosti. 
Mesto Prievidza svojim obyvateľom 
aţ do vyhodnotenia rozborov odob-
ratých vzoriek v ţiadnom prípade 
neodporúča vodu z potokov Hlinky a 
Moštenica konzumovať. Odporúča 
tieţ primeranú opatrnosť pri vyuţí-
vaní tejto vody na úţitkové účely. 
 
Samospráva vyzýva obyvateľov aj k 
spolupráci, pri monitorovaní prípadné-
ho ďalšieho zhoršenia kvality vôd, nie-
len v tejto lokalite. Hlásenia o mimo-
riadnom zhoršení alebo mimoriadnom 
ohrození kvality vôd za okres Prievidza 
hlásenia preberá Inšpektorát životného 
prostredia Banská Bystrica, tel. 048/ 
471 96 70, 24-hodinová služba – 0903 
770 173. 
 

VÝSTUP KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K ZNEČISTENIU POTOKA HLINKY 
V utorok 26. marca 2013 celoslovenské médiá informovali o znečistení vodného toku v blízkosti skládky komu-
nálneho odpadu neznámou zapáchajúcou tekutinou hnedej farby a bielou penou. Na základe týchto informácií 
bol zvolaný Krízový štáb mesta Prievidza. Obyvateľstvo aţ do oficiálneho vyhodnotenia odobratých vzoriek vyzý-
va k primeranej opatrnosti pri vyuţívaní vôd z potoka Hlinky a Moštenica. 



MATERSKÁ ŠKOLA A. MIŠÚTA OSLÁVILA 30. VÝROČIE 

V druhej polovici marca v Dome kul-
túry v Prievidzi oslávila Materská 
škola A . Mišúta Prievidza tridsiate 
výročie svojho zaloţenia. Brány po 
prvýkrát otvorila 18. 3. 1983 ako pr-
vá na vtedy novovybudovanom síd-
lisku Zapotôčky. 

 
Zaujímavosťou je, že za tridsať rokov 
mala Materská škola A. Mišúta len dve 
riaditeľky. Prvou bola Anna Grausová 
a od roku 1991 vedie školu už 22 ro-
kov Silvia Bošnovičová.  
Nie vždy v minulosti vyzerala materská 
škola A. Mišúta tak ako teraz. „Pri svo-
jom vzniku mala materská škola štyri 
triedy a dve oddelenia jasieľ. Pre veľký 
dopyt detí zriadili neskôr dve triedy aj v 
rodinnom dome na neďalekej ulici Iva-
na Krasku. V súčasnej podobe - so 
šiestimi triedami, funguje škola približ-
ne 18 rokov,“ prezradila dlhoročná ria-
diteľka materskej školy Silvia Bošnovi-
čová.   
 
Škola so saunou 
Táto materská škola sa môže pochvá-
liť niečím, čo ostatné materské školy v 
Prievidzi nemajú. Je to sauna, pre kto-

rú mnohí rodičia zapisujú svoje deti 
práve do tejto školy. „Saunu v našej 
materskej škole vybudovali pred 15 
rokmi s cieľom pravidelne otužovať 
deti a podporovať tak ich zdravie. Vte-
dy mala podobné zariadenie v našom 
okrese jedine Materské škola v Bojni-
ciach. Čo sa týka Prievidze, stále sme 
jedinou materskou školou so saunou,“ 
povedala Bošnovičová.  
 
Zameranie školy 
Sauna však nie je jediným lákadlom 
pre rodičov pri výbere materskej školy 
pre svoje ratolesti. Rozhodujúcim krité-
riom môže byť aj jej zameranie školy či 
programy, ktorým sa pedagógovia s 
deťmi venujú. „Našim zameraním je 
vytvárať podmienky pre ochranu a 
podporu zdravia detí prostredníctvom 
aktivít na upevnenie fyzického a du-
ševného zdravia a zdravého životného 
štýlu. Ale máme aj iné programy, ako 
napríklad program enviromentálnej 
výchovy, v ktorom sa snažíme učiť deti 
ekologicky rozmýšľať a rozvíjať u nich 
enviromentálne cítenie. Náš program 
informačno-komunikačných technológií 
je zasa zameraný na rozvíjanie práce 
detí s počítačom, s interaktívnou tabu-
ľou a digitálnymi hračkami,“ vymeno-
vala riaditeľka Materskej školy A. Mišú-
ta v Prievidzi. 
 
Zmenili sa i deti 
Nielen materská škola zmenila svoj 
vzhľad, rokmi sa menia aj povahové 
vlastnosti detí, ktoré ju navštevujú. 
Detí sú iné, ako boli pred 20 či 30 rok-
mi. „Deti sú teraz určite živšie, ale aj 

techniky zdatnejšie. Keď zalistujem v 
pamäti, pred dvadsiatimi rokmi stačili 
deťom farebné kocky s obrázkami, s 
ktorými sa dokázali hodiny hrať. Dnes 
sú náročnejšie na hračky a učebné 
pomôcky, čo je však spôsobené aj do-
bou a technickým pokrokov.“ vysvetlila 
Bošnovičová. 
 
Bohatý program  
Pri príležitosti 30. výročia materskej 
školy pripravili v Dome kultúry v Prievi-
dzi učiteľky s deťmi bohatý program, 
ktorí sa páčil prítomným hosťom na 
čele s viceprimátorom Prievidze Ľubo-
šom Maxinom i rodičom. Potvrdili to aj 
slová Heleny Dadíkovej, poslankyne 
mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 
„Program bol pekný, pripravený na 
veľmi dobrej úrovni, dojal ma,“ poveda-
la Dadíková. A čo popriať materskej 
škole na Ul. Mišúta do ďalších rokov? 
„Hlavne veľa detí, dostatok finančných 
prostriedkov na zveľadenie interiéru i 
exteriéru, ale aj na učebné pomôcky. 
Ďalej veľa dobrých pedagógov a tak-
tiež pevné múry,“ uzavrela Bošnovičo-
vá.  

-bb- 

Prípadné uzavretie skládky zvoz od-
padu neohrozí 
Krízový štáb sa zaoberal aj otázkou 
možného postupu v prípade, že by bolo 
nariadené spoločnosti TEZAS skládku 
uzatvoriť a nebolo by na nej možné 
uskladňovať komunálny odpad z mesta 

Prievidza. Konateľ spoločnosti informo-
val o tom, že spoločnosť má v prípade 
okamžitého uzavretia skládky zabezpe-
čené alternatívy ako bude riešiť odvoz 
a uskladnenie komunálneho odpadu z 
mesta Prievidza zabezpečovať náhrad-
ným spôsobom. TEZAS je v jednaní s 

firmami, ktoré prevádzkujú iné skládky 
komunálneho odpadu. Konateľ TEZA-
Su krízový štáb ubezpečil, že v súčas-
nosti nie je potrebné v tejto súvislosti 

prijímať žiadne osobitné opatrenia. 
-msu- 

foto: OR PZ 

NEBUDÚ ZABUDNUTÍ: OSOBNOSTI HUDBY, SPEVU A TANCA 

Srdečne pozývame na slávnostnú 
prezentáciu publikácie Nebudú za-
budnutí, spojenú so spomienkami 
na osobnosti hudby, spevu a tanca 
hornej Nitry a sprievodným umelec-
kým programom. Podujatie sa koná 
v piatok, 19. apríla 2013 o 17.00 v 
galérii Art Point - kine Baník. 
 
V roku, v ktorom si mesto Prievidza 
pripomína významné udalosti a osob-
nosti svojej histórie iste dobre padne 
nielen pamätníkom nedávnej histórie, 

ale i mladším záujemcom, pripomenúť 
si vzácne osobnosti kultúry tohto mes-
ta a regiónu žijúce v nedávnom 20. 
storočí. 
 
Ich netradičnú prezentáciu prostred-
níctvom videoprojekcie, spomienok 
pamätníkov a vystúpení umeleckých 
kolektívov a jednotlivcov nadväzujú-
cich na ich odkaz pre Vás pripravili K-
2000, združenie na podporu kultúry 
hornej Nitry, Art point, o.z. a Kultúrne a 
spoločenské stredisko v Prievidzi. 

V programe vystúpia: Spevácky zbor 
Liberi cantates a Súbor bicích nástro-
jov Subina  zo ZUŠ Prievidza, Dycho-
vá hudba Hornonitranka, Súkromná 
škola tanca Xoana, speváčky Elza Da-
díková a Danka Uhrínová, Martina Po-
lievková a ďalšie. V závere programu 
sa uskutočni slávnostný krst publikácie 
s rovnomenným názvom. 
 

K-2000, Art Point a KaSS 








