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MESTO  ZAČALO S MASOVOU  
OBNOVOU ŠPORTOVÝCH A DETSKÝCH 
IHRÍSK  
 
V týchto dňoch  začalo v meste budovanie 
centrálnych detských ihrísk. Okrem toho sa 
začali aj práce na obnove piatich športových 
ihrísk v rámci  Prievidze. Nových detských 
ihrísk sa dočkali aj tri materské školy. 
 
Centrálne detské ihriská 
Mamičky s mladými deťmi ocenia budovanie 
veľkých detských centrálnych ihrísk. Práce na 
ihriskách sa začali v týchto dňoch. Predmetom 
prác je dodanie, montáž a uvedenie do prevádz-
ky troch detských ihrísk ako vhodného a bez-
pečného priestoru pre rodiny s deťmi. Všetky tri 
ihriská budú oplotené a určené na voľnočasové 
aktivity pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. 
 
Navrhované detské ihriská budú umiestnené na 
trávnatej ploche v meste Prievidza a to konkrét-
ne v lokalite Ul. P. Benického ihrisko s rozme-
rom 30 x 32 m, v lokalite Ul. J. Francisicho ihris-
ko s rozmerom 20 x 38 m a v lokalite Gazdovská 
ul. ihrisko s rozmerom 25 x 38 m. 
 
Detské ihriská v lokalite I. a II. sú navrhnuté a 
zrealizované nanovo. Detské ihrisko v lokalite III. 
vznikne rozšírením existujúceho detského a 

dopravného ihriska, ktoré má v súčasnosti roz-
mery približne 25 x 25 m.  Súčasťou ihrísk bude 
aj dizajnovo jednotný mobiliár. Mesto na vybu-
dovanie centrálnych detských ihrísk vyčlenilo 
sumu 48 807,60 €. 
 
Obnova športovísk a ihrísk 
Ďalším projektom mesta je obnova a rekon-
štrukcia športovísk určených najmä pre mládež. 
Kompletnej obnovy sa dočkajú tri ihriská a lokál-
na obnova bude realizovaná na dvoch ihriskách. 
Prievidžanov určite potešia aj opravené a vyme-
nené koše a bránky na viacerých ihriskách. Ob-
nova je realizovaná v celkovej sume vyše 52 
tisíc €. 
 
Kompletná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa opravu 
podkladu a nanesenie novej vrstvy asfaltu bude 
realizovaná na ihriskách na Šumperskej ul. a Ul. 
M. Gorkého. Rovnakej obnovy sa dočkalo aj 
ihrisko na Ul. Ľ. Ondrejova, kde budú navyše 
osadené aj nové obrubníky. Lokálna obnova 
povrchu bude realizovaná na častiach športo-
vých ihrísk na uliciach A. Škarvana a D. Mako-
vického. 
 
Obnova aj v škôlkach 
Okrem uvedených opráv bude v najbližšej dobe 
otvorené nové menšie workoutové ihrisko v 
športovom areáli Základnej školy na Ul. S. Cha-
lupku. Nové detské ihriská, ktoré nahradili nevy-
hovujúce záhradné zariadenia, získali aj tri ma-
terské školy v Prievidzi. Škôlkari na ulici M. 
Mišíka a M. Mišúta sa tešia z nových preliezok 
na svojich školských dvoroch. Nové detské 
ihrisko bolo umiestnené aj v priestoroch Základ-
nej školy na Ul. P. Dobšinského, kde sa z dôvo-
du havarijného stavu museli presťahovať deti z 
MŠ  na Ul. Š. Závodníka. Tu sa deti navyše mô-
žu tešiť z nového pieskoviska. Cena vo všetkých 
troch materských školách za herné zostavy na 
detské ihriská bola v sume 17.904 €. 
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O ODSTRÁNENÍ NEVYUŽÍVANEJ  
STAVBY KONEČNE ROZHODNUTÉ 
 
Obyvatelia sídliska Kopanice sa už viac ro-
kov dožadovali odstránenia nefunkčnej stav-
by dotláčacej stanice, ktorá bola ako majetok 
mesta v minulosti súčasťou sústavy tepel-
ných zariadení v správe Prievidzského tepel-
ného hospodárstva, a.s. (PTH). 
 
Dotláčacia stanica už doslúžila a jej vzhľad ne-
pridáva na kráse lokalite na Ulici V. Benedikta. 
Mesto Prievidza ako vlastník stavby, slúžiacej 
pôvodne na účel rozvodu tepla, sa viac ako dva 
roky snaží o jej odstránenie. Pokiaľ ju malo v 
nájme PTH a slúžila k účelu, museli jej nevábny 
vzhľad ľudia strpieť. PTH stavbu dotláčacej sta-
nice napokon vrátilo mestu. V apríli 2011 podpí-
sala vtedy nová primátorka mesta žiadosť o od-
stránenie stavby na príslušný stavebný úrad, 
ktorý rozhodol v prospech mesta. Napriek tomu, 
že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť už 28. 
apríla 2011, stavba stále nie je odstránená. 
 
Chýbali financie 
Nezainteresovaní sa preto pýtajú na dôvody a 
obviňujú mesto z neschopnosti konať. Dôvody 
sú však veľmi prozaické - peniaze. Mesto, topia-
ce sa v dlhoch a šetriace na každom kroku, ne-
našlo v roku 2011 vlastné zdroje, aby zafinanco-

valo nákladné odstránenie stavby. Tento výda-
vok sa síce dostal do návrhu rozpočtu v roku 
2012, ale napokon sa pre nedostatok disponibil-
ných zdrojov nerealizoval. A  tak sa stalo, že 
mesto muselo požiadať na jar tohto roku o zme-
nu pôvodného rozhodnutia, aby dosiahlo predĺ-
ženie termínu. Stavebný úrad súhlasil a rozhod-
nutie, voči ktorému žiadny z účastníkov konania 
nemal námietky, pozmenil a určil podmienku o 
lehote na odstránenie stavby najneskôr do 28. 
apríla 2015. 
 
Našli sa zdroje 
Stále však bolo treba vyriešiť financie na nákla-
dy spojené s odstránením stavby. Až sa  koneč-
ne ľady pohli. 
„Keďže sa nenašli peniaze v rozpočte mesta, 
intenzívne som sa snažil nájsť alternatívne rie-
šenie. Na predstavenstve PTH sme sa napokon 
dohodli, že táto spoločnosť odstránenie stavby, 
ktorú používala, zafinancuje,“ vysvetlil vicepri-
mátor Prievidze Ľuboš Maxina, ktorý je zároveň 
členom predstavenstva v PTH. To na svojom 
zasadnutí schválilo 5 tisíc eur na demoláciu 
stavby bývalej dotláčacej stanice.  
 
Zlý technický stav 
Na sídlisku Kopanice zazneli aj názory, či by 
niekto stavbu nekúpil a či by na nej mesto ne-
mohlo zarobiť. Túto možnosť vyvracajú slová 
viceprimátora Prievidze. 
„Doteraz nik neprejavil záujem o túto stavbu. 
Žiaľ, je v takom zlom technickom stave, že jej 
ďalšie použitie by nielen ohrozovalo bezpečnosť 
obyvateľov mesta, ale zároveň by postavilo 
mesto ako vlastníka do polohy porušovateľa 
zákona o tepelnej energetike. Z toho totiž vyplý-
vajú povinnosti, ktoré už mesto nie je schopné 
splniť, nakoľko stavba neslúži svojmu účelu,“ 
vysvetlil Ľuboš Maxina a dodal: „Som v každom 
prípade rád, že už nič nebráni tomu, aby sa táto 
nefunkčná stavba konečne stala minulosťou.“ 
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V DECEMBRI ZASADNE  
ZASTUPITEĽSTVO SKÔR 
 
Upozorňujeme obyvateľov mesta, že zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi nebude vo 
zvyčajnom termíne, ale o dva týždne skôr z dô-
vodu vianočných a novoročných sviatkov a zá-
konných termínov pre schvaľovanie doplnku k 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prie-

vidza o miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady. 
 
Primátorka mesta Katarína Macháčková zvo-
lá decembrové zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Prievidzi na utorok 10. decembra 
2013 so začiatkom o 8:00. MsZ sa bude ko-
nať v Dome kultúry v Prievidzi. 
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NESTLÉ SLOVENSKO PODPORILO  
11. ROČNÍK PROJEKTU EKOROK 
 
Mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Sloven-
sko spustili aj tento školský rok ekologický 
projekt EKOROK. Hlavným cieľom 11. roční-
ka projektu je opäť podpora aktívnej envi-
ronmentálnej výchovy v prievidzských zá-
kladných a materských školách. 
 
Spoločnosť Nestlé Slovensko poskytne školám 
finančný príspevok spolu vo výške 8000 €. Kaž-
dá základná škola dostane príspevok vo výške 
522 € na aktivity, podporujúce environmentálnu 
výchovu. Dve základné školy - Ul. P. J. Šafárika 
a Ul. energetikov dostanú príspevok aj na revita-
lizáciu a obnovu vonkajších areálov, a to vo výš-
ke 1400 €. V úzadí nezostane ani materská ško-
la Ul. M. Mišíka, ktorá dostane 1000 € na dopl-
nenie herných zostáv vo svojom areáli. 
 
Aktivity sú pripravené v súčinnosti s učiteľmi 
základných škôl, ktorí sú koordinátormi projektu. 
Vďaka menším projektom sa deti zo škôl zapája-
jú do činností, ktoré zlepšujú vzhľad ich najbliž-
šieho okolia. 
 
Vyvrcholením a zároveň ukončením projektu pri 
príležitosti Dňa Zeme v školskom roku 
2013/2014 bude tradičná prezentácia činnosti 
základných škôl v environmentálnej výchove na 
Námestí slobody v Prievidzi dňa 25. apríla 2014. 
 
 

 
„Veľmi sa teším, že základné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú zapojené 
do tohto dlhodobého projektu a s finančnou po-
mocou spoločnosti Nestlé Slovensko kontinuál-
ne realizujú veľmi kvalitnú environmentálnu vý-
chovu našich obyvateľov. Projekt, ktorého 11. 
ročník začíname, prináša konkrétne výsledky a 
je dobrým základom pre zodpovedný prístup 
detí k životnému prostrediu aj v ich dospelosti,“ 
uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína 
Macháčková pri podpísaní zmluvy so spoločnos-
ťou Neslté Slovensko. 

 
Martin Mittner, country manager spoločnosti 

Nestlé Slovensko a Katarína Macháčková, pri-
mátorka mesta Prievidza, pri podpise zmluvy o 
spolupráci na 11. ročníku projektu EKOROK. 
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NÁHRADNÁ VÝSADBA DREVÍN 
 
V nasledujúcich dňoch bude zabezpečená 
náhradná výsadba za vypílené stromy. 
 
V mesiaci november bude realizovaná časť ná-
hradnej výsadby za vyrúbané stromy vo viace-
rých lokalitách: 
1. Ulica Š. Králika – živý plot približne  40 m 
(požiadavka obyvateľov prostredníctvom pos-
lancov); 
2. Ulica J. Kráľa – 13 ks alejových stromov; 
3. Námestie slobody – doplnenie 1 ks agáta; 
4. Ulica P. Dobšinského – 2 ks smreka pichľa-
vého 

 
Výrub stromov je robený na základe žiadostí od 
obyvateľov. Vypiľované stromy sú tie, ktoré sú 
suché, alebo inak ohrozujú životy alebo majetok 
obyvateľov. 
 
Žiadostí na výrub stromov je nespočetné množ-
stvo. Dôkazom toho je aj fakt, že v súčasnosti 
dochádza k vypiľovaniu drevín, ktoré obyvatelia 
mesta požadovali vypíliť ešte v minulých rokoch. 
Ale pozor, nie všetkým žiadostiam je automatic-
ky vyhovené. Prísne sa posudzuje dôvod vypí-
lenia stromov. 
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DO PRIEVIDZE ZAVÍTAJÚ  
RICHARD MÜLLER A FRAGILE  
S PROJEKTOM HLASY 
 
Prvý decembrový pondelok bude patriť le-
gendárnemu slovenskému spevákovi, Ri-
chardovi Müllerovi, ktorý prichádza s jedi-
nečným projektom HLASY! 
 
Niekoľkonásobný Zlatý Slávik sa spojil so skupi-
nou Fragile a nacvičil svoje skladby v nových 
úpravách, a to bez použitia jediného nástroja! 
Počas turné predvedie len čisté hlasy a fantas-
tickú formu interpretácie „a cappella“. Aj z tohto 
dôvodu dostalo jeho turné výstižným názvom - 
HLASY. 
 
Turné sa uskutoční v niekoľkých slovenských a 
českých. Richard Müller so skupinou Fragile 
vystúpia 2. decembra 2013 o 19.00 h v Dome 
kultúry v Prievidzi. Vstupné je 30,00 € a vstu-
penky si môžete zakúpiť v pokladmi DK Prievi-
dza. 
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PRIEVIDZA JE SIEDME  
NAJKRAJŠIE MESTO  
 
Mesto Prievidza je siedmym najkrajším mes-
tom na Slovensku v roku 2013. Vyplýva to z 
hlasovania verejnosti na internetovom portá-
ly Slovakregion. 
 
Výsledky súťaže vyhlásenej v období od  1. aprí-
la 2013 do 31.októbra 2013 boli uverejnené za-
čiatkom mesiaca novembra. V ankete dalo Prie-
vidzi svoj hlas takmer 13 089 ľudí. Oproti pred-
chádzajúcemu roku, kedy Prievidza získala 
9800 hlasov, je to značný nárast. Cieľom súťaže 
bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a 
obcí, a v neposlednom rade na snahu primáto-
rov a starostov o ich rozvoj. 
 
V súťaži o najkrajšie mesto zvíťazil Púchov v 
konkurencii 140 slovenských miest so ziskom 
37.212 hlasov pred Bardejovom (36.825 hlasov) 
a Turčianskymi Teplicami (19.650 hlasov). Z 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 
do elitnej desiatky miest dostali ešte Bojnice (5. 
miesto – 16.985 hlasov) a Trenčín (9. miesto – 
11.192 hlasov). 
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ZBIERKOVÝ FOND MESTSKEJ GALÉRIE 
 
Už je tomu rok, čo dostalo pôvodné kino Ba-
ník nový život a stalo sa Art Point centrom. 
Za tento čas vytvorilo občianske združenie 
Art Point s podporou mesta Prievidza a Kul-
túrneho a spoločenského strediska rôznoro-
dý priestor, v ktorom sa spája kultúra, ume-
nie a zážitok. Pod jednou strechou je tak v 
Art Point centre Art galéria, art shop, kavia-
reň a sála na kultúrne podujatia. Najnovšie 
pribudol aj zbierkový fond umeleckých obra-
zov.   
 
„Po roku existencie mestskej galérie je zámerom 
tvorcov galérie pracovať na vytváraní a rozširo-

vaní zbierkového fondu Art galérie. Jeho súčas-
ťou by mali byť originálne diela či už regionál-
nych, slovenských i zahraničných autorov, “ pri-
blížila zámer galérie riaditeľka Kultúrneho a spo-
ločenského strediska Petra Štefániková. 
 
Medzi prvé diela v zbierkovom fonde budú patriť 
aj dve diela zo súkromnej zbierky primátorky 
mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej, ktorá ich 
pri príležitosti prvého výročia venovala mestskej 
galérii.  
 
Ďalšie rozširovanie a dopĺňanie zbierkového 
fondu Art galérie sa bude realizovať prostredníc-
tvom darovania diel. Cieľom je vytvoriť ucelenú 
kolekciu najmä autorov z regiónu doplnenú o 
príležitostné diela iných autorov. Diela sa dosta-
nú do vlastníctva mesta Prievidza a spravovať 
ich bude občianske združenie Art Point, ktoré 
spravuje aj Art galériu - galériu mesta Prievidza.  
 
Do zbierkového fondu je možné darovať obrazy 
po predchádzajúcej konzultácii s predstaviteľmi 
mestskej galérie. 
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