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NÁMESTIE J. C. HRONSKÉHO SA BUDE REVITALIZOVAŤ 
 

Mesto Prievidza v týchto dňoch dostalo od Minis-
terstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky oficiálne potvrdenie 
o úspešnosti projektu revitalizácie Námestia J. C. 
Hronského. Výška získaných prostriedkov z euro-
fondov predstavuje sumu 913 912 eur. 
 
Mestu Prievidza bola schválená žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok, ktorú podalo na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci operačného programu Regionálny operačný 
program - ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel vo 
výške 913 912 eur, pričom celkové oprávnené výdavky 
projektu boli schválené vo výške 962 013 eur. 

 
Získanie finančného príspevku z eurofondov potvrdila aj primátorka 
mesta Katarína Macháčková. „Áno, dnes to už môžeme aj oficiálne 
potvrdiť. Dostali sme oficiálne potvrdenie o získaní eurofondov,“ 
povedala. „Realizáciou projektu revitalizácie námestia J. C. Hron-
ského sa dosiahne zlepšenie a skvalitnenie životných podmienok, 
modernizácia a zatraktívnenie  centrálnej zóny sídliska Píly 
v Prievidzi,“ dodala. 
  
Revitalizáciou sa zjednotí a skultivuje priestor námestia J. C. Hron-
ského pred hotelom Magura, kde vzniknú nové zelené plochy a 
spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, 
odpadkové koše, fontána na pitie, svietidlá verejného osvetlenia, 
pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti. 
Rekonštrukciou spevnených plôch námestia sa vytvorí bezpečná 
modernizovaná zóna pre pohyb, stretávanie a zhromažďovanie 
osôb, ktorá bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľom a náv-
števníkom mesta, organizovanie kultúrnych a spoločenských podu-
jatí.  
 
Pomocou všetkých aktivít projektu sa vytvorí konkurencieschopnej-
šie prostredie pre stretávanie sa a komunikáciu ľudí. „Realizáciou 
projektu sa vyzdvihne kultúrna úroveň mesta, čo bude mať pozitívny vplyv na príliv čoraz väčšieho počtu 
návštevníkov a obyvateľov do mesta Prievidza, ktoré je považované za „centrum hornej Nitry,“ uzavrela 
Katarína Macháčková. 
 
Termíny realizácie 
Projekt obnovy námestia J.C. Hronského po získaní finančných prostriedkov z eurofondov vstupuje do 
svojej úvodnej fázy a tou je verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác. Samospráva mesta Prievidza 
bude musieť pri realizácii projektu dodržať zákonom stanovené lehoty vo verejných súťažiach, ako aj 
zákonom stanovený postup podpisovania zmluvy o dielo. Začiatok samotnej revitalizácie sa predpokladá 
na začiatok roka 2015.  
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STRETNUTIA OBYVATEĽOV S VEDENÍM MESTA A POSLANCAMI MSZ 
 
Obyvateľov mesta pozývame na stretnutia s vedením mesta, poslancami mestského zastupiteľ-
stva a zástupcami mestských spoločností a najväčších dodávateľov služieb.  
 
Stretnutie sa konajú za účasti primátorky mesta Kataríny Macháčkovej, vedúcich oddelení mestského 
úradu v Prievidzi, náčelníka Mestskej polície Prievidza ako aj zástupcov spoločností Technické služby 
mesta Prievidza, Správa majetku mesta Prievidza, SAD Prievidza a T+T. 

 
Volebný  
obvod č. 

Časť volebného obvo-
du 

Miesto 
 stretnutia 

Dátum  
stretnutia 

Hodina  
stretnutia 

1 
Staré mesto, Dlhá ulica, 

Piesky 
ZŠ na Rastislavovej ulici  

(jedáleň) 
5. máj 2014  

pondelok 
17.00 h 

2 
Sídlisko Píly, Staré Mes-

to 
Hotel Magura 

Koniareň 
13. máj 2014 

utorok 
17.00 h 

3 
Sídlisko Nové Mesto, 

Zapotôčky 
Základná škola na Ulici  

Pavla Dobšinského (jedáleň) 
19. máj 2014 

pondelok 
17.00 h 

1 
Sídlisko Žabník, 

Necpaly, Kopaničky 
Kultúrny dom Necpaly 

21. máj 2014 
streda 

17.00 h 

4 
Sídlisko Sever 

Kopanice 
Základná škola  

na Ulici energetikov (jedáleň) 
2. jún 2014 
pondelok 

17.00 h 

5 
Prímestská časť 
Veľká Lehôtka 

Kultúrny dom Veľká Lehôtka 
3. jún 2014 

utorok 
17.00 h 

6 
Prímestská časť 

Malá Lehôtka 
Kultúrny dom Malá Lehôtka 

9. jún 2014 
pondelok 

16.30 h 

7 
Prímestská časť 

Hradec 
Kultúrny dom Hradec 

9. jún 2014 
pondelok 

18.30 h 
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MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V MESIACI MÁJ AJ V SOBOTU 
 

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny 
v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 3. mája do 
31. mája 2014 v čase od 8.00 h do 12.00 h. 
 
Dôvodom rozšírenia úradných hodín je vybavovanie agendy daní 
a poplatkov po doručení rozhodnutí. Počas sobôt bude verejnosti sprís-
tupnená pokladňa mestského úradu a miesto prvého kontaktu (poskytnu-
tie informácie), kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň 
za psa a poplatok za komunálny odpad. 

 
Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, 
preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z 
nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.  
 
Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny počas obdobia platenia daní a poplatku, čím vychádza 
mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným ľuďom a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovné-
ho týždňa. 
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KAPLNKA NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE VO VLASTNÍCTVE MESTA 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vzatie prícestnej 
Kaplnky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie do majetku mesta. 
Hlavným dôvodom je jej rekonštrukcia.  
 
Kaplnka je prícestnou drobnou architektúrou situovanou na začiatku 
časti Necpaly, dnes Veľkonecpalská ulica, pred rázcestím smerom 
na Nitrianske Pravno. Kaplnka je vybudovaná na obdĺžnikovom pô-
doryse, kubická stavba s dekoratívne skosenými hranami nároží má 
sedlovú striešku s keramickou krytinou. Orientovaná je smerom na 
juh, s polkruhovým výklenkom na čelnej strane.  
 
Na východnej strane zachované kruhové okno. Kaplnka je cenným 
architektonickým sakrálnym objektom a živým kultovým miestom, s 
dôležitou historicko - urbanistickou pozíciou a strategickým význa-
mom, zaznačená v historických mapách vojenských mapovaní od 
druhej polovice 18. storočia. Začiatkom 20. storočia sú datované 
bližšie nešpecifikované úpravy kaplnky a v duchu zaužívaných 
zvyklostí i výsadba dvojice líp pred kaplnkou.  
 
Pre rehabilitáciu pamiatkových hodnôt kaplnky je potrebná odborná obnova s realizáciou výskumných 
prác, ktoré preukážu historicitu objektu a stanovia postup obnovy. V rámci obnovy kaplnky je zároveň 
potrebná vegetačná úprava. Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je v zozname pamätihodností 
mesta. 

-rp- 
 

VÝZVA NA KULTIVÁCIU SÚKROMNÝCH POZEMKOV 
 

Mestský úrad Prievidza vyzýva všetkých vlastníkov, 
správcov a užívateľov pozemkov v meste Prievidza, 
aby venovali zvýšenú pozornosť vegetácii na svojich 
pozemkoch. 
 
Podľa § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 
145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievi-
dza je potrebné venovať počas vegetačného obdobia 
zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín a zabezpečiť 
kosenie trávnatých plôch na svojich nehnuteľnostiach do 
začiatku ich kvitnutia. V prípade zistenia  nedodržania 
všeobecne záväzného nariadenia, môže byť vinníkovi 
uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemkov je podľa ustanovení zákona povinný odstraňovať bu-
riny z poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť prirodzené funkcie poľnohos-
podárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Ide najmä o dodržiavanie § 1 § 2 a § 3 
ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 
245/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 zákona č. 193/2005. 
 
Zo strany Okresného úradu Prievidza, Pozemkového a lesného odboru, budú vykonávané previerky 
plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník /nájomca pozemku dopúšťa 
priestupku, resp. iného správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukla-
dané finančné sankcie. 
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PRVÁ SPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA PRIEVIDZA 
 

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prie-
vidza, ktorá vznikla na základoch spoločnosti UNI-
PA predložila do mestského zastupiteľstva doku-
ment o jej činnosti. Obsahom boli zrealizované 
služby verejnosti.  
 
Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia  
Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej 
zmluvy o zariaďovaní záležitostí verejnoprospešných 
služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 
02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky 
verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signali-
zácie (CSS) mesta Prievidza.  

 
Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške 501.060 €. Spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje 3.800 
svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu 2 000 
000 kWh.  
 
V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC 
projektu „rekonštrukcie a energetickej optimalizácie 
časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“. Po 
jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť v meste 
100 %, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti 
vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých 
rokoch. Avšak náklady na spotrebovanú elektrickú 
energiu vďaka tomuto projektu klesnú na približne po-
lovicu. Z druhej usporenej polovice schválených fi-
nančných prostriedkov sa spláca uvedené dielo EPC.  
 
Spoločnosť TSMPD v roku 2013 okrem bežnej údržby 
VO rozšírila osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvate-
ľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. 
Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstraňo-
vali sa staré a nefunkčné stožiare z minulosti a opravovali bežné závady na osvetlení. 
 
Športové zariadenia  
Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov:   

 zimný štadión (ZŠ)  

 transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ  

 futbalový štadión (FŠ)  

 športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi  

 krytá plaváreň  
 
Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 631.844,- €, v tom:  
- dotácia pre MšHK Prievidza na prenájom 213.811,- €  
- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom 104.700,- €  
- transfer na prevádzku plavárne 187.000,- €  
- transfer na prevádzku šport. areálu 2.000,- €  
- transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne ZŠ 124.333,- €. 
 
 



 

 

1. Zimný štadión  
Prevádzka zimný štadión zahŕňa činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre 
hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iných záujemcov.  
Za obdobie 1-12/2013 sa ľadová plocha využívala celkom 2.190 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú 
činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 1.240,75 hodín, pre verejnosť bola ľa-
dová plocha sprístupnená celkom 70 hodín a pre neregistrovaných hráči v rozsahu 759,25 hodín. Tran-
sfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2013 vo výš-
ke 124.333,-€. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v 
celkovej výške 124.333,- €. 
 
2.Futbalový štadión  
Prevádzka futbalového štadiónu je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na trénin-
govú a zápasovú činnosť FC Baník Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba 
a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku a vo Veľ-
kej Lehôtke. Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-
12/2013 podľa rozpisu v rozsahu celkom 2 490,00 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2 225 
hodín a zápasová činnosť 265 hodín. Transfer na prevádzku futbalového štadiónu bol v rozpočte schvá-
lený vo výške 104.700 € a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné 
prostriedky v celkovej výške 104.700 €. 
 
3. Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku 
Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 2.000 €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta 
finančné prostriedky v celkovej výške 2.000 €.  Za obdobie 1-12/2013 zabezpečovala TSMPD spol. s.r.o. 
na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i.. Náklady na bežnú údržbu, ko-
senie, PHM predstavovali za rok 2013 výšku 1.260,88 €.  Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transfe-
rom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku špor-
tového areálu za obdobie 1-12/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške 739,12 €.  
 
4. Krytá plaváreň  
Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tré-
ningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre 
verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových poduja-
tí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a 
údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a 
podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového vyžitia širo-
kej verejnosti. Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2013 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000 € a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo 
strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000 €. 
 
5.Mobilná ľadová plocha MĽP 
Pre rok 2013 bolo na správu a prevádzku MĽP schvá-
lená a vyplatená suma 15.100 €. Celkové náklady však 
predstavovali sumu 18 254 €. Vzniknutý rozdiel medzi 
poskytnutým transferom za rok 2013 a vyčerpanými 
prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 
3.154,00 €. 
 
Údržba verejnej zelene  
V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 
spoločnosť TSMPD s.r.o. od 1. januára 2012 zabezpe-
čuje údržbu verejnej zelene a opiľovanie konárov v 
meste Prievidza. V roku 2013 pracovníci strediska po-
kosili reprezentačnú zeleň centra mesta až 10 krát, 
zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom mes-
te celkovo 5 krát. V roku 2013  s kosením začali  zamestnanci TSMPD 25. apríla ako prvý s porovnateľ-



 

 

ných miest na Slovensku. Okrem kosenia po prvý krát v tomto roku  spoločnosť na pokyn komitenta vy-
konávala aj iné činnosti, a to: údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, výsadba nových kveti-
nových záhonov, zber a hrabanie lístia, zber biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO). Vysadilo sa viac 
ako 10.000 ks kvetov v meste, vyzbieralo a odviezlo viac ako 450 t BRO, opílilo cez 2.400 ks stromov. 
Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 
286.100 €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v cel-
kovej výške 286.100 €. 
 
Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste 
Na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné pro-
striedky vo výške 8.600 €. Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu osvetlenia pamiatok (kostolov) 
v meste predstavujú celkom 9.510,49 €.  
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TVORBA ÚSPOR PRE DETI V DETSKÝCH DOMOVOCH 
 

Mesto Prievidza spolupôsobí pri úprave a obnove rodin-
ných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje 
dieťaťu príspevok na tvorbu úspor podľa  zákona 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Tá-
to finančná podpora je určená deťom žijúcich v detských 
domovoch. 
 
Na základe oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Bratislave o výške priemerných bežných výdavkov 
na miesto v detských domovoch a detských domovoch pre 
maloletých bez sprievodu, mesto vyčlení zo svojho rozpočtu 
finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

dieťaťa a príspevok na tvorbu úspor, ktorý mesto poskytuje dieťaťu umiestnenému do detského domova. 
V roku 2013 bola táto finančná čiastka stanovená v sume 92,63 € na jedno dieťa na 1 mesiac. Mesto 
Prievidza tvorilo úspory šiestim deťom v celkovej sume 6 113 eur. 
 
Počas roka 2013  zamestnanci sociálneho oddelenia navštívili 7 detských domovov, v ktorých sú umies-
tnené deti s trvalým pobytom v meste Prievidza za účelom spolupráce a zvyšovania kvality poskytova-
ných služieb pre tieto deti.  

-mb- 
 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY L. STANČEKA 
 
Máte šikovné deti a chcete rozvíjať ich talent? Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi 
vás pozýva na zápis. 
 
Riaditeľ Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 
Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hu-
dobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2014/2015. 
 
Termín konania: 2. – 4. júna 2014 od 13:30 hod. do 17:30 hod. 
Miesto zápisu: budova ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 
Po tomto termíne je možné dohodnúť individuálny termín na  tel : 046 / 5424 222. 
 
Upozorňujeme, že v súlade v súčasnosti platnou legislatívou do ZUŠ môže byť prijaté dieťa len na zá-
klade talentových skúšok, a môže navštevovať 1 x kolektívne vyučovanie – (výtvarný, tanečný a literár-
no-dramatický odbor) a 1 x individuálne vyučovanie – nástroj (hudobný odbor). 

-zus- 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


