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Záver mája je pre obyvateľov Prievidze 
obdobím, kedy dostávajú od svojich 
správcov bytových domov vyúčtovanie 
za sluţby spojené s uţívaním bytu, res-
pektíve nebytového priestoru. Súčasťou 
je aj zúčtovanie zaplatených preddavkov 
za dodávku tepla na vykurovanie a 
ohrev teplej úţitkovej vody oproti dosiah-
nutej skutočnosti. Výsledok sa prejaví vo 
forme nedoplatku alebo preplatku. O 
cene tepla, jeho zníţení za rok 2012, či 
o jeho predpokladanej cene v aktuálnom 
roku sme sa porozprávali s Ľubošom 
Maxinom, viceprimátorom Prievidze a 
členom predstavenstva akciovej spoloč-
nosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
ktorá je najväčším dodávateľom tepla na 
hornej Nitre. 
 
Najmä u spotrebiteľov, ktorým vzni-
kol nedoplatok, vyvoláva mnoho otá-
zok, čo ho zapríčinilo. Čo teda najviac 
– okrem nastavenia výšky preddav-
kov na nedoplatok či v lepšom prípa-
de preplatok - vplýva na účet za tep-
lo? 

Počet faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku 
preplatku alebo nedoplatku za dodávku 
tepla je pomerne vysoký. Okrem mnoţ-
stva odobratého tepla, ako výsledok 
hospodárenia kaţdej osoby sú dôleţité: 
jednotková cena tepla, klimatické pod-
mienky v danom roku, energetická ná-
ročnosť bytového domu, spôsob hospo-
dárenia jednotlivých spotrebiteľov, pla-
tobná disciplína, ale aj pomer spotreby 
tepla daného spotrebiteľa k celkovej 
spotrebe všetkých spotrebiteľov v da-
nom objekte. 
 
Čo z toho môţe ovplyvniť samotná 
akciová spoločnosť Prievidzské te-
pelné hospodárstvo, v ktorej má ma-
jetkový podiel aj mesto Prievidza? 

Akciová spoločnosť PTH môţe ovplyv-
ňovať len cenu tepla, a aj to len v urči-
tom obmedzenom rozsahu, napríklad 
neovplyvní cenu zemného plynu, cenu 
hnedého uhlia, vody, elektriky atď. PTH 
môţe v určitom legislatívou vymedze-
nom rozsahu ovplyvniť predovšetkým 

takzvané fixné náklady, zahŕňajúce ná-
klady na opravy, údrţbu, odborné pre-
hliadky technologického zariadenia, in-
vestície na modernizáciu, mzdy zamest-
nancov a podobne. Ešte aj tieto fixné 
náklady ovplyvňuje len čiastočne, keďţe 
pribliţne 40 percent týchto nákladov sú 
fixné prenesené náklady od dodávateľa 
tepla Slovenské elektrárne, a. s., Elek-
trárne Nováky (ďalej SE-ENO). Druhou 
skupinou nákladov vstupujúcou do výpo-
čtu konečnej ceny tepla sú takzvané 
variabilné náklady. Ich výšku môţe PTH, 
a. s., ovplyvňovať len v minimálnom roz-
sahu, a to efektívnym prevádzkovaním 
existujúcich technologických zariadení. 

 
Obyvateľom Prievidze sa v týchto 
dňoch doručuje vyúčtovanie za rok 
2012. Skutočná cena tepla za rok 
2012 bola údajne ešte lacnejšia ako 
ste pred rokom prezentovali. Môţete 
to potvrdiť? 

Áno, je to tak. Pred rokom som prezen-
toval medziročné zníţenie ceny schvále-
nej Úradom pre reguláciu sieťových od-
vetví SR, ktorá bola oproti cene v roku 
2011 zníţená o 5,6 percenta pre rok 
2012. Skutočné zníţenie však dosiahlo 
5,9 percenta. Najmä vďaka našim kro-
kom vedúcim k zniţovaniu ceny tepla 
spoločnosť PTH pred rokom vrátila od-
berateľom preplatky vo výške 840-tisíc 
eur. Tento rok sú preplatky vyplácané vo 
výške 124-tisíc eur. 
 
Vaše kroky v boji za niţšiu cenu tep-
la, od roku 2011, kedy ste do PTH na-

stúpili, určite verejnosť oceňuje. Od-
berateľov PTH zaujíma taktieţ cena 
tepla pre rok 2013, ktorá sa premietne 
vo vyúčtovaní v roku 2014. 

Cena tepla pre rok 2013 je, samozrejme, 
uţ v súčasnosti schválená Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví SR a pred-
stavuje oproti skutočnej cene tepla roku 
2012 nárast pribliţne o 1,9 %. Jej nárast 
zapríčinilo zníţenie celkového regulač-
ného príkonu odberateľov, teda v minu-
losti odpojenie niektorých bytových do-
mov. Druhým podstatným dôvodom je 
nárast nakupovanej ceny tepla od SE-
ENO. Spoločnosť SE-ENO vyrába teplo 
z hnedého uhlia ťaţeného na hornej 
Nitre a pre rok 2013 cena hnedého uhlia 
vzrástla a v rámci rokovaní sa nepodari-
lo dosiahnuť jeho priaznivejšiu cenu. 
Novým prvkom vstupujúcim do ceny 
tepla je nová legislatíva v oblasti ochra-
ny ţivotného prostredia. Ide o platby za 
emisie, ktoré vzrástli na rok 2013 o pri-
bliţne 350 000 eur a ktoré sa platia štá-
tu, premietajúce sa do ceny tepla. 
 
Údajne hrozilo oveľa výraznejšie 
zdraţenie tepla ako len spomínané 
necelé dvojpercentné. Môţete to po-
tvrdiť? 
Áno, ak by sa neurobili mimoriadne 
opatrenia, tak cena tepla by na rok 2013 
vzrástla o 12,7 percenta. Zabrániť črtajú-
cemu sa vyššiemu nárastu ceny tepla sa 
podarilo PTH, a. s., spoločne so SE-
ENO, prijatím ďalších úsporných opatre-
ní, ktorými sa zníţili fixné náklady o pri-
bliţne 434 000 eur, a tým sa eliminoval 
očakávaný vysoký nárast ceny tepla. 
Navyše cena tepla schválená Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví SR pre 
rok 2013 je maximálna a predstavuje len 
predpokladané náklady. Aj keď tohtoroč-
né počasie nebolo obyvateľom priaznivo 
naklonené, po skúsenostiach z minulých 
rokov môţeme predpokladať, ţe avizo-
vaný nárast ceny tepla nemusí v celom 
rozsahu naplnený.  
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PO ZNÍŢENÍ CENY TEPLA VYPLÁCAJÚ PREPLATKY 

Akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo sa prijatím ďalších mimoriadnych úsporných opatrení a 
po náročných rokovaniach so Slovenskými elektrárňami, a. s., ENO Nováky podarilo zníţiť fixné náklady spoloč-
ne o pribliţne 434 000 eur. Ochránila tak Prievidţanov pred vysokým nárastom ceny tepla pre rok 2013. 



Mimoriadna situácia 
Na základe mimoriadnej udalosti – 
vzniku svahových deformácií, pri kto-
rých je potrebné vykonať nevyhnutné 
opatrenia na ochranu ţivota, zdravia, 
majetku a ţivotného prostredia, vyhlá-
sila primátorka mesta Prievidza Katarí-
na Macháčková mimoriadnu situáciu v 
týchto lokalitách: na Remeselníckej 
ulici a Podhorskej ulici vo Veľkej Lehôt-
ke, na Pavlovskej ulici a Ul. Na Staniš-
te v Hradci. 

Mimoriadna situácia sa týka len oblasti, 
ktorú priamo postihla svahová defor-
mácia. Obavy obyvateľov v iných čas-
tiach Veľkej Lehôtky a Hradca nie sú 
momentálne opodstatnené. 
 
Ukončili vrtné práce 
Firma Envigeo v postihnutej lokalite od 
17. do 25. júna zrealizovala vrtné práce 
inţiniersko-geologického prieskumu. V 
dvoch lokalitách bolo zrealizovaných 

spolu 19 vrtov hlbokých desať, prípad-
ne aj viac metrov, v závislosti od geolo-
gickej stavby územia. Pomocou inklino-
metrických vrtov, ktoré sú zabudované, 
sa budú dlhodobo monitorovať posuny 
a hladina podzemnej vody. 
Dodávateľ v rámci prieskumu objedna-
ného mestom Prievidza vykonáva aj 
meračské práce, ktoré zahŕňajú topo-
grafické zameranie územia v mierke 
1:1000 a geodetické zameranie prie-
skumných diel. Súčasťou prieskumu sú 
tieţ vzorkovacie a laboratórne práce. 
Hlavným cieľom tohto prieskumu je 
zistenie priebehu šmykových plôch a 
príčin zosúvania sa pôdy. Výsledky 
prieskumu by mali byť k dispozícii v 
druhej polovici júla. Podľa výsledkov 
inţiniersko-geologického prieskumu 
bude následne navrhnutý rozsah sa-
načných opatrení. 
 
Poškodené budovy monitoruje statik 
Zosuvmi svahov najviac poškodené 
budovy v spomínaných lokalitách moni-
toruje statik. V dňoch 12. aţ 17. júna 
bola zrealizovaná prvá séria obhliadok 
určených 20 rodinných domov, ktorých 
majitelia nahlásili statické poruchy súvi-
siace so svahovými pohybmi podloţia v 
lokalitách Veľká Lehôtka a Hradec. 
Majitelia stavieb boli v rámci obhliadok 
informovaní o spôsobe a rozsahu mo-
nitoringu. 
 

Poškodené časti rodinných domov boli 
vizuálne posúdené s ohľadom na to, či 
nehrozí strata stabiliity niektorej časti 
stavby a či nemôţe dôjsť ku fyzickému 
ohrozeniu obyvateľov. Na základe vizu-
álnych obhliadok týchto rodinných do-
mov statik konštatoval, ţe v súčasnosti 
v rámci ţiadneho rodinného domu ne-
bol zistený stav priameho akútneho 
ohrozenia obyvateľov nehnuteľností. 
Nie je preto zatiaľ potrebné obyvateľov 
evakuovať. Vlastník jednej nehnuteľ-
nosti na Pavlovskej ul. v Hradci bol 
vyzvaný k uzavretiu objektu pivnice, 
keďţe na ňom boli značne poškodené 
nosné konštrukcie. Statický dozor bude 
ďalej pokračovať monitorovaním vybra-
tých stavebných objektov v intervale 
jedenkrát týţdenne. V prípade potreby 
bude zhustený v závislosti od konkrét-
nych podmienok. 
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VO VEĽKEJ LEHÔTKE A HRADCI UKONČILI VRTNÉ PRÁCE 

Pre aktívne svahové deformácie je od úvodu júna mimoriadna situácia vyhlásená v štyroch lokalitách Veľkej Le-
hôtky a Hradca. Firma Envigeo uţ ukončila vrtné práce inţiniersko-geologického prieskumu. Poškodené budovy 
naďalej monitoruje statik. 

Obnovenie rezidentskej karty bude 
komfortné, keďţe priestory Turisticko-
informačnej kancelárie sa nachádzajú v 
centre Prievidze, majú bezbariérový 
prístup a sú klimatizované. Pre vybave-
nie rezidentskej karty je potrebné so 
sebou priniesť na nahliadnutie občian-
sky preukaz a technický preukaz od 
motorového vozidla. Bliţšie informácie 
sú k dispozícii v prevádzkovom poriad-
ku, ktorý sa nachádza na strán-
ke www.parkovanieprievidza.sk.  
 
Ďalšou moţnosťou, ako si obnoviť rezi-
dentskú kartu, je vyplnenie on-line ţia-
dosti na internetovej stránke. Cieľom 
tejto ţiadosti je urýchliť postup pri ţia-
daní karty. O kartu je moţné poţiadať 
jednoducho a rýchlo z domu. Mesto 

Prievidza poskytuje moţnosť vybaviť si 
rezidentskú kartu on-line, ako prvý a 
stále jediný z prevádzkovateľov zóno-
vého parkovania na Slovensku. Pri on-
line ţiadosti je potrebné vypĺňať tieţ e-
mailovú adresu pre spätný kontakt. Pre 
rýchlejšie vybavenie ţiadosti je nevy-
hnutné  označiť moţnosť „predĺţenie 
karty“. 
 
Ţiadosti rezidentov, ktoré budú doruče-
né do 15.6.2013, budú zaznamenané a 
tieto rezidentské karty budú pripravené 
k odberu v Turisticko-informačnej kan-
celárii do 1.7.2013. 
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OBNOVA REZIDENTSKÝCH KARIET  

Od 1. júna 2013 je zabezpečovaná  obnova rezidentských kariet pre centrálnu mestskú parkovaciu zónu v Prievi-
dzi. O predĺţenie rezidentskej karty bude moţné poţiadať tak, ako tomu bolo minulý rok, v priestoroch Turisticko
-informačnej kancelárie na Námestí slobody 4 v Prievidzi.  



UPOZORNENIE NA POVINNOSŤ ČIPOVANIA 
SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza upozorňuje cho-
vateľov spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky), ţe podľa zákona o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, musia byť spo-
ločenské zvieratá označené schváleným transpondérom (mikročipom), 
ktoré môţe vykonať iba veterinárny lekár. 
 
Toto označanie mikročipom musí byť vykonané u všetkých psov, ma-
čiek a fretiek do 30. septembra 2013. 
 
Zároveň Regionálna veterinárna a po-
travinová správa upozorňuje chovate-
ľov psov a mačiek starších ako 3 me-
siace na povinnosť vakcinovať tieto 
zvieratá proti besnote. Vlastník alebo 
drţiteľ zvieraťa je povinný zabezpe-
čiť  bezodkladne veterinárne vyšetre-
nie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za 
nesplnenie týchto povinností hrozí fy-
zickej osobe pokuta aţ do výšky 1 000 
€. 
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OPRAVY LAVIČIEK 
NA ÚZEMÍ MESTA  

V uplynulých dňoch pracovníci 
mestskej spoločnosti UNIPA začali 
s revíziou lavičiek na území mesta.  
 
Niektoré lavičky boli vzhľadom na ich 
vek a opotrebovanie značne znehod-
notené. Drevené časti mestských lavi-
čiek, ktoré boli poškodené, zamest-
nanci UNIPY vymenili za nové plasto-
vé komponenty, čím sa ţivotnosť lavi-
čiek predĺţila a opäť slúţia obyvate-
ľom mesta na oddych a relax.  
 
Opravy prievidzských lavičiek začali 
zabezpečovať na sídlisku Kopanice. 
Postupne bude harmonogram prác 
pokračovať na ostatných sídliskách. 
Posledné práce sa vykonávajú v prie-
behu tohto týţdňa na sídliskach Píly, 
Zapotôčky a v prímestských častiach 
Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hra-
dec. 
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HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV PRE SOCIÁLNU OBLASŤ 

Dobrovoľník je človek, ktorý je predo-
všetkým človekom, má veľké sociálne 
cítenie, je altruista a bez nároku na 
finančnú odmenu poskytuje svoj čas, 
svoju energiu, vedomosti a schopnosti 
v prospech ostatných ľudí.  Slobodne a 
dobrovoľne zvolená aktivita a pomoc a 
tvorivá energia je silou, ktorá pomáha 
hľadať a otvárať zdroje a moţnosti no-
vých riešení. Tým sa stáva mostom v 
procese spolupráce medzi mestom a 
seniormi, ktorí  cítia potrebu intenzív-
nejšieho ľudského kontaktu.  
 
Poslaním dobrovoľníckeho programu je 
poskytnúť osamelým seniorom vybra-
ných ľudí, ktorí bez nároku na odmenu, 
nezištne venujú časť svojho voľného 
času v prospech seniorov - navštevujú 
ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, 
spoluúčasť, jednoducho seniorov spre-
vádzajú.  
 
Aktuálnym cieľom dobrovoľníctva v 
meste Prievidza je dopĺňanie poskyto-
vanej opatrovateľskej starostlivosti 
klientom  a seniorom, ktorí sa cítia byť 
sociálne vylúčení. Svoju činnosť dobro-
voľníci vykonávajú na základe zmluvy o 
dobrovoľníckej činnosti.  

Mesto Prievidza povaţuje pomoc dob-
rovoľníkov za veľký prínos pri zabezpe-
čovaní a zvyšovaní kvality sociálnych 
sluţieb. „Cieľom mesta je zapájať ďal-
ších motivovaných dobrovoľníkov, ktorí 
môţu svoj voľný čas venovať seniorom 
a svojou uţitočnou činnosťou im po-
môcť preklenúť samotu a sociálne vylú-
čenie. Veríme, ţe dobrovoľníctvo a 
moţnosť zapojiť sa do tejto aktivity za-
ujme všetkých dobrých a ochotných 
ľudí, ktorým nie sú osudy iných, osa-
melo ţijúcich, alebo  osamelo sa cítia-
cich seniorov ľahostajné. Preto bude-

me radi, ak sa nám ľudia prihlásia ako 
dobrovoľníci a budú chcieť pracovať na 
organizácii našich sociálnych progra-
mov,“ uviedla vedúca sociálneho odde-
lenia Mestského úradu v Prievidzi Jana 
Králová.  
 
Záujemcovia  môţu svoje prihlášky 
posielať na adresu Mestský úrad Prie-
vidza, Sociálne oddelenie, Hviezdo-
slavova 3, 971 01 Prievidza; e-mailom 
na michaela.bevelagua@prievidza.sk, 
alebo ich odovzdať osobne v budove 
bývalého Priemstavu na 5. poschodí 
priamo na Sociálnom oddelení.  
  
Poţiadavky na dobrovoľníkov:  
- vek nad 18 rokov  
- pozitívny vzťah k seniorom 
- altruizmus 
- empatia 
- komunikatívnosť 
- pozitívne myslenie 
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Dobrovoľníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji občianskej spoločnosti. Špecifickou oblasťou pre vy-
konávanie dobrovoľníckej činnosti je sociálna sféra. Od 1.6.2013 mesto Prievidza, sociálne oddelenie, spolupra-
cuje so 4 dobrovoľníčkami, ktoré svoju činnosť vykonávajú v domácnostiach seniorov a v Zariadení pre senio-

rov. Sociálne oddelenie MsÚ hľadá ďalších dobrovoľníkov.  



LETNÉ KINO OPÄŤ V LESOPARKU 

MATERSKÉ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 

Amfiteáter v prievidzskom Lesoparku toto leto 
opäť oţije premietaním filmov.  Agentúra Formu-
sic.sk, ktorá premietania organizuje, plánuje pre-
mietať v piatky, vţdy o 21:30 h.  
 
Premietania v amfiteátri pod holým nebom budú 
opäť bez vstupného. Agentúra Formusic.sk zatiaľ 
informovala o pláne projekcií v Lesoparku na konci 
júna a počas celého júla. Na Facebooku je moţné 
hlasovať za filmy, ktoré by chceli diváci vidieť v au-
guste. 
 
Projekcie budú začínať vţdy v piatok o 21:30 a po 
filme sa uskutoční aj afterparty v areáli Diwadlo 
Prievidza music clubu.  
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PLÁN PREMIETANÍ 

28.6.2013 

Prci prci prcičky stretávka (romantická komédia, 
Spojené štáty americké, 2012, 114 minút) 
Premieta sa v areáli Diwadla, pretože v amfiteátri 
sa konajú Hornonitrianske folklórne slávnosti.  

5.7.2013 
Ţeny v pokušení (komédia, Česká Republika, 
2009, 118 minút)  

12.7.2013 
Batman: Temný rytier (akčný film, Spojené štáty 
americké, 2008, 152 minút, slovenské titulky)  

19.7.2013 
Project X (komédia, Spojené štáty americké, 2012, 
88 minút, slovenské titulky)  

26.7.2013 
Hriešny tanec 2: Havanské noci (romantická drá-
ma, Spojené štáty americké, 2004, 86 minút)  

Materské školy v meste Prievidza budú počas letných prázdnin otvorené v tomto reţime: 

Obyvatelia a návštevníci mesta Prie-
vidza sa môţu tešiť na Letnú čitá-
reň, ktorá bude umiestnená priamo 
na Námestí slobody. 
 
Svoje sily spojí pri realizácii projektu 
občianske zdruţenie Kultúra v Prievidzi 
a Kultúrne a spoločenské stredisko v 
Prievidzi. Občianske zdruţenie Kultúra 
v Prievidzi získalo na projekt Letnej 
čitárne finančnú podporu od Nadácie 
Intenda. 
 
Projekt bude tento rok zameraný na 
podporu aktívneho čítania, k dispozícii 
budú knihy a periodiká z Mestskej kniţ-
nice M. Mišíka, ktoré si návštevníci bu-
dú môcť bezplatne poţičať a čítať 
vpriestoroch letnej čitárne. K tomuto 
účelu vytvoria organizátori pohodlné 
podmienky, čítať sa bude daťna seda-

cích vakoch, prípadne na tráve alebo 
stoličkách či deke. Priestor na invenciu 
je široký. Ak si návštevníci budú chcieť 
od čítania oddýchnuť, môţu vymeniť 
čítanie za spoločenské hry, kresliť si či 
iné aktivity podľa aktuálnej ponuky. 
 

V letnej čitárni bude prítomný koordiná-
tor, ktorý podá informácie o aktuálnej 
ponuke sprievodných podujatí, poradí 
pri výbere kníh a podobne. Tieţ bude 
moţnosť výmeny knihy za knihu, čiţe 
priniesť ľubovoľný titul a vymeniť ho za 
iný z ponuky letnej čitárne – samozrej-
me bezplatne. 
 
Všetky spomínané aktivity budú rovna-
ko pre návštevníkov letnej čitárne za-
darmo. V rámci sprievodného progra-
mu zrealizujú organizátori v priestoroch 
letnejčitárne aj tvorivé dielne, čítanie 
pre najmenších, blšie trhy a ďalšies-
prievodné programy. 
 
Prevádzková doba letnej čitárne bude 
len v prípade priaznivého počasia. 
 

-pš- 

LETNÁ ČITÁREŇ NA NÁMESTÍ SLOBODY OD 1. JÚLA 

Názov MŠ Riaditeľka MŠ Júl 2013 August 2013 Poznámka 

Ul. P. Benického Mária Ďuračková prevádzka prázdniny MŠ Krmana 

Ul. D. Krmana Mária Pasovská prázdniny prevádzka MŠ Benického 

Ul. A. Mišúta PaedDr. Silvia Bošnovičová prevádzka prázdniny MŠ Matušku 

Ul. Športová Alţbeta Tomášiková prázdniny prevádzka MŠ Závodníka 

Ul. M. Mišíka Oľga Bátorová prevádzka prázdniny MŠ Sv. Cyrila 

Nábr. Sv. Cyrila  Edita Ertlová prázdniny prevádzka MŠ Mišíka 

Ul. M. Gorkého Katarína Soláriková prevádzka prázdniny MŠ Clementisa 

Ul. Vl. Clementisa Darina Pračková, zást. prázdniny prevádzka MŠ Gorkého 

Ul. J. Matušku Jana Galková prázdniny prevádzka MŠ Mišúta 

Ul. Š. Závodníka Karína Kanianská prevádzka prázdniny MŠ Športová 

Ul. Malonecpalská Mária Vaňová prevádzka prázdniny MŠ mesta PD podľa výberu zákon-
ného zástupcu 



Predseda rady Ján Matejovič na úvod 
privítal primátorku JUDr. Katarínu Ma-
cháčkovú, členov rady i zúčastnených 
zástupcov samosprávy a exekutívy 
mesta. 
 
Primátorka mesta informovala radu o 
úlohách a zámeroch, ktoré mesto reali-
zovalo v jarnom období. Vysvetlila dô-
vod ukončenia zmluvného vzťahu so 
spoločnosťou TEZAS, s.r.o. a hovorila 
o problémoch verejného obstarávania 
pri zabezpečovaní obnovy a rekon-
štrukcií miestnych komunikácií a chod-
níkov. Ubezpečila členov rady, ţe po-
čas leta sa začnú práce, ktorých zdrţa-
nie nespôsobili v tomto prípade finan-
cie, ale zdĺhavý proces obstarávania 
dokumentácie a dodávateľov. Postupy 
nemôţe mesto ovplyvniť z dôvodu zá-
konných povinností vyhlasovateľa sú-
ťaţe. Vo svojom vystúpení sa venovala 
aj téme kosenia trávnatých a reprezen-
tačných plôch a kvetinovej výsadbe v 
meste, realizované dcérskou mestskou 
spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Zdô-
raznila, ţe nepokosené plochy v meste 
sú len tie, ktoré nepatria mestu, ale 
iným fyzickým a právnickým osobám. 
Ich majiteľov mesto vyzýva a v prípade 
neplnenia povinností ich po nesplnení 
povinností sankcionuje.  
 
Primátorka oboznámila členov aj s po-
vinnosťami samosprávy v oblasti so-
ciálnej práce a moţnosťami samosprá-
vy na financovaní a poskytovaní rôz-
nych príspevkov. Členovia rady sa po-
zitívne vyjadrili k novej kvetinovej vý-
zdobe.  
 
Prednosta mestského úradu MVDr. 
Norbert Turanovič informoval o zosuve 
pôdy v mestských častiach Veľká Le-
hôtka a Hradec a o opatreniach, ktoré 
mesto od 30. mája 2013 zabezpečilo a 
stále priebeţne zabezpečuje, vrátane 
rozhodnutia primátorky mesta o poskyt-
nutí 30 tisíc eur rozpočtovým presunov 
z rezervného fondu na tento účel. 
 
Predseda rady Ján Matejovič poţiadal 
mesto o pomoc pri riešení problému 
nákupov v OC LIDL, kde sú sťaţené 
podmienky pri nákupe napr. melónov 
uskladnených vo veľkých kontajneroch. 
Ďalej upozornil na nedokončenú opra-
vu chodníka na Nábreţí sv. Metoda pri 
dome ak. mal. Alojza Petráša a vyjadril 
spokojnosť s podujatím tancujpd.eu – 
Mazurka, konaným 6. mája na Námestí 
slobody. 
 

Bohumila Šuniková za DC Píly sa infor-
movala na duplicitné poplatky za náv-
števu lekára a poţiadala primátorku 
mesta, aby iniciovala osadenie lavičiek 
na chodbách lekárov v poliklinike, ktorá 
sídli vo výškovej slobodárni Bane Ci-
geľ.  
 
Margita Tomková - zástupkyňa v rade 
za mestskú časť Hradec - sa informo-
vala na budúce vyuţitie prístavby pri 
objekte Jednoty SD a pohostinstva. 
Poţiadala primátorku mesta o podporu 
pri zabezpečení jednotného oblečenia 
pre členky speváckej skupiny Hrádok. 
Zástupca rady za miestnu časť Malá 
Lehôtka Ing. Vladimír Laluha upozornil 
na problémy s kanalizáciou, ktoré kon-
zultoval aj s poslankyňou K. Čičmanco-
vou.  
 
Členka rady za DC Necpaly Emília Va-
ňová sa informovala na stav zabezpe-
čenia zastávky MHD pri OC HYPER-
NOVA. Milan Paluš z Klubu Bôbarov sa 
zaujímal, ako chutila bôbová kaša zá-
stupcom partnerských miest, ktorí na-
vštívili mesto počas konania Prievidz-
ských mestských dňoch, ktorú pripravili 
pre hostí členovia klubu. 
 
Predseda rady Ján Matejovič poţiadal, 
aby sa z jednotlivých rokovaní rady 
spracovali na web mesta a do NOVI-
NIEK informatívne články. Predsedníč-
ka Komisie školstva a kultúry pri MsZ 
Helena Dadíková informovala členov 
Rady starších o podujatiach, ktoré pri-

pravuje mesto počas letných mesiacov 
a v septembri. Upozornila na niektoré 
významné podujatia z harmonogramu 
Roka výročí mesta Prievidza - oslavy 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Me-
toda, Anna bál, Prievidzské hody a s 
nimi spojené podujatia, Oslavy 69. vý-
ročia SNP i Banícky jarmok. Primátorka 
mesta vyzvala členov rady, aby inicio-
vali účasť členov denných centier  na 
sprievode počas Baníckeho jarmoku.  
 
Mgr. Vlasta Miklasová - vedúca Odboru 
školstva a starostlivosti o občana MsÚ 
hovorila o podpore seniorov a s fonde 
sociálnej pomoci, o príprave podujatí k 
Mesiacu úcty k starším a ďalej upozor-
nila členov rady, ţe jednotlivé denné 
centrá majú moţnosť bezplatne vyuţiť 
na základe pokynu primátorky  priesto-
ry Domu kultúry na sídlisku Píly. 
 
Na záver rokovania sa po diskusii čle-
novia rady dohodli na ďalšom stretnutí 
koncom septembra, resp. začiatkom 
októbra. Rokovanie ukončil predseda 
Rady starších Ján Matejovič a poďako-
val primátorke a zástupcom mesta za 
spoluprácu. Primátorka mesta zaţelala 
prítomným príjemné leto a vyslovila 
presvedčenie o ďalšej zmysluplnej spo-
lupráci zástupcov prievidzských senio-
rov so zástupcami samosprávy mesta v 
prospech obyvateľov v seniorskom ve-
ku. 

 
-eda -  

ZASADALA RADA STARŠÍCH 

V stredu 26. júna 2013 sa na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí stretli členovia Rady starších - poradného orgá-
nu primátorky mesta pre oblasť  práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.  








