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Z DECEMBROVÉHO ZASADNUTIA  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
V utorok 26. novembra sa konalo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Pred-
metom rokovania bol predovšetkým návrh 
tretej zmeny rozpočtu mesta.  
 
Poslancom mestského zastupiteľstva bol pred-
ložený návrh na tretiu zmenu rozpočtu mesta 
Prievidza. Zmena bola potrebná pre zmeny v 
príjmovej aj výdavkovej časti. Medzi najvýraz-
nejšie zmeny patrí pokles daňových príjmov, 
ktoré sú dôsledkom neuhradenia poplatku za 
komunálny odpad zo strany niekoľko tisíc obyva-
teľov mesta. Ide o sumu takmer 160 tisíc eur, 
ktorú mestskí ekonómovia  očakávajú na zákla-
de doterajšieho vývoja úhrad a očakávanej sku-
točnosti ku koncu roka. 
 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté nie-
ktoré zmeny spojené s rekonštrukciou komuni-
kácií v meste Prievidza a takmer 30 tisícová 
investícia potrebná na rekonštrukciu teplovod-
ných rozvodov pre ZŠ na Rastislavovej ulici.  
Ďalšou investíciou do školských zariadení je aj 
vyčlenenie 9 000 eur na opravu kotolne v ŽS na 
Mariánskej ulici. 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj návrhy na 
zmenu rozpočtov Kultúrneho a spoločenského 
strediska a Zariadenia pre seniorov, kde došlo k 
presunu prostriedkov v jednotlivých položkách z 
dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov a zvýšené-
ho krytia nákladov na činnosť. 

Predĺženie platnosti PHSR 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta predstavuje podľa príslušného zákona 
základný strednodobý programový dokument 
regionálneho rozvoja mesta. Ide o dokument, 
ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej 
koncepcie schopnej reagovať na aktuálne zme-
ny východiskových podmienok.  
 
V súvislosti s plánovanou prípravou nového pro-
gramu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 
programové obdobie 2014 - 2020 odporučilo 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR mestu Prievidza, aby tvorbu strate-
gických dokumentov na miestnej úrovni poza-
stavilo, prípadne s ňou ani nezačínalo z dôvodu 
prípravy novely zákona o podpore regionálneho 
rozvoja, ktoré sa očakáva v prvom polroku 2014.  
 
Poslanci Mestského  zastupiteľstva v Prievidzi 
sa stotožnili s týmto odporúčaním a predĺžili 
platnosť súčasného PHSR tak, aby mohol nový 
dokument nadviazať na dokumenty schválené v 
budúcom roku na národnej úrovni.  
 
Lehota pod Vtáčnikom ponúka podiel v RTV 
Vlastníkmi TV RTV Prievidza sú Prievidza, Boj-
nice, Handlová, Lehota pod Vtáčnikom a HBP 
Prievidza, a.s. V úvode novembra sa na mesto 
Prievidza obrátil jeden zo spoločníkov, Lehota 
pod Vtáčnikom, s ponukou na prevod obchod-
ného podielu v spoločnosti RTV Prievidza.  
 
Obec Lehota pod Vtáčnikom plánuj odpredať 
svoj podiel preto, lebo televízia vysiela len v 
káblovom systéme, ktorý v Lehote pod Vtáčni-
kom nie je dostupný.  
 
Mesto Prievidza vlastní 12,5% podiel a rovnaký 
podiel, teda 12,5 % ponúkla aj obec Lehota pod 
Vtáčnikom. Cena podielu by bola závislá od ro-
kovaní s Lehotou pod Vtáčnikom. Prijatie ponu-
ky však poslanci mestského zastupiteľstva v 
Prievidzi neschválili. 
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MIKULÁŠSKY SPRIEVOD ODŠTARTUJE 
V PRIEVIDZI VIANOCE 
 
Vianočnú atmosféru do mesta prinesie Miku-
láš. Od 13. decembra budú v meste Predvia-
nočné trhy. V centre mesta nebude chýbať 
ani mobilná ľadová plocha, nová vianočná 
výzdoba a ďalšie prekvapenia.  
 
Opäť po roku zavíta 5. decembra 2013 do Prie-
vidze Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, ku kto-
rým sa deti môžu pripojiť v kostýmoch anjelov a 
čertov o 17:00 na pešej zóne A. Hlinku, pred 
kostolom piaristov. Sprievod so sviečkami bude 
pokračovať k Farskému kostolu sv. Bartolomeja 
a na Námestie slobody. Tu bude už tradične 
rozsvietený vianočný stromček a Mikuláš deťom 
rozdá pripravené sladkosti. Večer zakončí už 
tradičná mikulášska diskotéka. 
 
Predvianočné trhy budú slávnostne otvorené 13. 
decembra 2013 o 17.00 h spolu s mobilnou ľa-
dovou plochou na Námestí slobody. Programo-
vo ich doplní Folklórny súbor Vtáčnik Senior. 
Predvianočné trhy potrvajú do 23. decembra 
2013. Pripravený je každodenný kultúrny pro-
gram v podaní folklórnych súborov, Piaristickej 
spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi, ZUŠ L. 
Stančeka v Prievidzi a seniorov z Denných cen-
tier mesta Prievidza, ktorí nám sprostredkujú 

ukážky folklóru, vianočných vinšov a dobrej ná-
lady. Podrobný rozpis podujatí bude zverejnený  
na plagátoch alebo na internetovej stránke mes-
ta www.prievidza.sk.  
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V MESTE PRIBUDNE 12 PARKOVACÍCH 
MIEST 
 
V týchto dňoch sa realizujú stavebné práce 
na Ulici A. Škarvana, výsledkom ktorých bu-
de 12 nových parkovacích miest v centre 
Prievidze. 
 

Pri zavádzaní centrálnej mestskej parkovacej 
zóny (CMPZ) vedenie mesta deklarovalo, že 
získané peniaze z výberu parkovného budú po-
užité na výstavbu a rekonštrukciu parkovacích 
plôch. V priebehu letných mesiacov týmto spô-
sobom vznikli nové parkovacie plochy na Ulici 
M. Mišíka, teraz sa v tomto zámere pokračuje 
ďalej. V blízkosti bytových domov na Ulici A. 
Škarvana sa v týchto dňoch buduje 12 nových 
parkovacích miest. Ukončenie prác je napláno-
vané na 15. december tohto roku.  
 
„Aj v budúcom roku rátame s ďalšou výstavbou  
parkovacích miest vo viacerých volebných ob-
vodoch. Pre tento účel sme vyčlenili aj osobitnú 
čiastku v budúcoročnom rozpočte. O výbere 
lokalít rozhodnú poslanci v jednotlivých výbo-
roch volebných obvodov,“ uviedla primátorka 
Prievidze Katarína Macháčková. 
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ZOSUVY NAĎALEJ OHROZUJÚ  
MAJETOK A ZDRAVIE OBYVATEĽOV  
 
Do jarného topenia snehu je nutné aspoň 
čiastočne realizovať sanačné práce na úze-
miach v Hradci a Veľkej Lehôtke, v ktorých je 
stále vyhlásená mimoriadna situácia. Inak sa 
nedá vylúčiť ani to, že sa svahové deformá-
cie opäť aktivizujú a na jar budú opäť ohro-
zené obydlia. Aj to je jeden zo záverov prvé-
ho stretnutia komisie pre riešenie krízovej 
situácie – svahových deformácií v Hradci  
a vo Veľkej Lehôtke.  
 
Zriadenie komisie zloženej z obyvateľov a zá-
stupcov samosprávy mesta Prievidza schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Komisia sa  
4. novembra 2013 na svojom prvom zasadnutí 
venovala najmä navrhnutým sanačným opatre-
niam. Tie spočívajú v zhotovení niekoľkých hori-
zontálnych vrtov, križujúcich postihnuté územia 
a odvádzajúcich vodu z telesa zosuvu do miest-
nych vodných tokov. Navrhované riešenie prijali 
všetci členovia komisie s dôverou.  
 
Majú pomôcť v súlade s možnosťami rozpočtu 
Ministerstvo životného prostredia sa už realizá-
ciou sanačných opatrení zaoberá. Podľa uzne-
sení prijatých na výjazdovom rokovaní Vlády SR 
dňa 9. októbra 2013 v Handlovej bolo ministrovi 
život-ného prostredia uložené v súlade s mož-
nosťami štátneho rozpočtu podporiť opatrenia 
zamerané na stabilizáciu vodných tokov a za-
bezpečenie sanácie zosuvných území v našom 
okrese do 31. decembra 2014.  
 
„Treba však zdôrazniť, že uvedené opatrenia sa 
majú realizovať v súlade s možnosťami štátneho 
rozpočtu. Preto akékoľvek uvádzané sumy ne-
zaručujú, že budú skutočne vyčlenené finančné 
pro-striedky na tento účel a na pomoc obyvate-
ľom nášho mesta. Samozrejme by som bola 
veľmi rada, keby to tak bolo,“ upozorňuje Katarí-
na Macháčková, primátorka mesta Prievidza. 
 
Geologické práce zabezpečuje ministerstvo 
Primátorka pripomína, že realizácia sanačných 
prác je úlohou štátu. „Zákon o geologických prá-
cach je jednoznačný. Podľa jeho ustanovení 
zabezpečuje geologické práce na odvrátenie, 
zmiernenie alebo odstránenie následkov živelnej 
pohromy ministerstvo životného prostredia. Z 
pozície samo-správy sme pripravili všetko na to, 
aby ministerstvo životného prostredia mohlo 

začať čo najskôr so sanáciou území,“ vysvetľuje 
primátorka. 
 
Je presvedčená o tom, že postup ministerstva 
životného prostredia a mesta musí byť koordi-
novaný aj na úrovni ich čelných predstaviteľov. 
Preto už opakovane listom požiadala ministra 
životného prostredia Petra Žigu aj o  spoločné 
stretnutie. „Vieme poskytnúť projekt sanačných 
prác pre územné rozhodnutie, a v decembri 
2013 aj projekt pre realizáciu stavby. Takisto 
sme už ministerstvu doručili podrobný inžinier-
sko-geologický prieskum. Aktívne s príslušnými 
úradníkmi komunikujeme. Rada by som však  
s ministrom hovorila aj osobne a v mene obyva-
teľov ho požiadala, aby sa s prácami začalo čo 
najskôr,“ vysvetľuje Macháčková. 
 
Oceňujú aktivitu samosprávy, čakajú na štát 
 „Veľmi oceňujem, že mesto Prievidza neostalo 
len pri tom, čo zo zákona musí. Po tom ako 
riadne ohlásilo aktívne svahové deformácie mi-
nisterstvu, ostalo v kontakte s obyvateľmi. 
Okrem realizácie podrobného prieskumu a prí-
pravy projektu sanačných prác bol zabezpečený 
pravidelný statický monitoring budov, vďaka 
ktorému obyvatelia dostali relevantnú informáciu 
o tom, či je ich nehnuteľnosť obývateľná. Teraz 
je na rade štát. Dúfame, že bude aspoň taký 
aktívny ako bola doteraz samospráva,“ hovorí 
Matej Hlôška, člen zriadenej komisie pre rieše-
nie krízovej situácie.  
 
„Všetci v komisii by sme najradšej hneď niečo 
podnikli. Je veľmi nepríjemné vidieť, že sú reál-
ne ohrozené domy našich priateľov, príbuzných 
alebo dokonca naše vlastné. Obávame sa, že 
budú v zime opäť výdatné snehové zrážky, ktoré 
môžu dať svahy zasa do pohybu. Do jarného 
topenia sne-hu by bolo dobré aspoň čiastočne 



 

 

realizovať sanačné práce a odviesť povrchové 
vody,“ dodáva. 
 
Mesto už investovalo viac ako 68 tisíc eur 
Po tom, ako boli mestu Prievidza v máji a júni 
tohto roka oznámené aktívne svahové deformá-
cie vo Veľkej Lehôtke a Hradci, bolo o situácii 
riadnym hlásením informované ministerstvo ži-
votného prostredia. Následne bola vyhlásená 
mimoriadna situácia, ktorá stále trvá.  
 
Samospráva zabezpečila realizáciu okamžitých 
sanačných opatrení – odčerpávanie studní  
a obmedzenie závlah v postihnutých územiach. 
Ohrozené lokality ešte v júni navštívili zamest-
nanci ministerstva životného prostredia, ktorí 
odporučili realizáciu podrobného inžiniersko-
geologického prieskumu, aby bolo jasné, prečo 
dochádza k aktívnym svahovým deformáciám. 
Mesto vyčlenilo z rezervného fondu prostriedky 
na realizáciu podrobného IG prieskumu a za-
bezpečilo aj vypracovanie projektu sanačných 
prác. Spolu už bolo na tieto a ďalšie opatrenia 
investovaných z rozpočtu mesta Prievidza viac 
ako 68 tisíc eur.  
 
Záverečná správa inžinierskogeologického prie-
skumu definovala základné príčiny zosuvov, 

ktorými sú: geologická stavba územia priaznivá 
pre vznik zosuvov, obdobie výdatných zrážok v 
novembri 2012 a marci 2013, nevhodné nakla-
danie s povrchovými a splaškovými vodami  
a tiež nevhodné zásahy ľudskej činnosti. Z uve-
dených príčin vyplynuli aj ďalšie opatrenia pre 
obmedzenie zosuvnej činnosti, napríklad vylú-
čenie stavebnej činnosti, alebo odvedenie po-
vrchových vôd z pozemkov do toku, ktorým sa 
má zabrániť vsakovaniu vôd do pôdy. 
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Práca 
Čiastka investovaná  
z rozpočtu mesta Prievidza 

Statický monitoring – 1. séria (máj a jún) 696,00 € 

Statický monitoring – 2. séria (júl, august, september) 1 368,00 € 

Inžiniersko-geologický prieskum 28 500,00 € 

Inžiniersko-geologický prieskum (dodatok) 504,96 € 

Geotechnický monitoring 1. séria (september) 1 175,40 € 

Projekt sanačných prác (spracovanie) 36 000,00 € 

SPOLU 68 244,36 € 

 

 
REKONŠTRUKCIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 
V týchto dňoch sa už realizujú práce na re-
konštrukcii ústredného kúrenia a teplej úžit-
kovej vody v Základnej škole na Rastislavo-
vej ulici.  
 
Ich obsahom je hlavne vyriešenie havarijnej si-
tuácie výmenou rozvodov. Práce na výmene 
rozvodov boli rozdelené z hľadiska závažnosti 
výskytu porúch na etapy. Prvá etapa bola zreali-

zovaná už v septembri, teraz sa pokračuje 
úvodnou časťou druhou etapy. 
  
Opravy  riešia predovšetkým  havarijný stav se-
kundárnych rozvodov ústredného kúrenia a tep-
lej úžitkovej vody v areáli Základnej školy na 
Rastislavovej ulici v Prievidzi ich výmenou za 
nový rozvod, navrhovaný pomocou predizolova-
ného potrubia. Cena diela je 29 993,84 eur, prá-
ce majú byť práce ukončené do konca roka 
2013. 
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KULTÚRA PREŠLA PRIMÁTORSKOU 
KONTROLOU 
 
Dňa 18. novembra 2013 vedenie mesta zor-
ganizovalo ďalší kontrolný deň Tento raz v 
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prie-
vidzi.  
 
Obsahom kontroly bola pripravenosť zámerov a 
kultúrnych podujatí vykonávaných vo vianočnom 
období, ale aj v rámci plesovej sezóny a období 
stužkových slávností. Práve na tieto podujatia 
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
zabezpečuje nielen kultúrny program,  ale aj 
inventár a priestory - kultúrne domy.   
 
„Naše priestory ponúkame aj širokej verejnosti. 
V kultúrnych domoch je možné zrealizovať spo-
ločenské podujatia pre firmy a kolektívy, ako 
napr. plesy, stužkové, svadby, rodinné a firemné 
akcie. Pre klientov zabezpečujeme poradenstvo 
a servis v celom rozsahu. Z toho dôvodu chce-
me zlepšovať stav našich kultúrnych domov. 
Plánujeme sa uchádzať o modernizáciu sály 
technológiou E-cinema HD cez Audiovizuálny 
fond, znížiť energetickú náročnosť  budov pro-
stredníctvom metódy EPC, pri ktorej sa finančné 
prostriedky hradia z úspor, a modernizovať časť   
plôch na vylepovanie plagátov,“ opísala najbliž-
šie zámery Petra Štefániková, riaditeľka Kultúr-
neho a spoločenského strediska v Prievidzi. 
 
Mesto Prievidza v roku 2013 investovalo značné 
finančné prostriedky na obnovu kultúrnych do-
mov najmä v prímestských častiach Veľká Le-
hôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Doplnený bol aj 
inventár. Primátorka Katarína Macháčková po-
tvrdila, že stav kultúrnych domov v prímestských 
častiach bol alarmujúci. „Nie roky, ale desaťročia 
sa tomuto mestskému majetku nikto komplexne 
nevenoval. Pritom kultúrne domy sú potenciá-
lom, ktorý by sme mohli využiť,“ uviedla.  
 

Riaditeľka hodnotí financovanie kultúry aj na-
priek kríze optimisticky: „Všetko niečo stojí,  mu-
sím mestu poďakovať, že v čase šetrenia neza-
búda na kultúru a kultúrne objekty. Finančné 
prostriedky na realizáciu našich zámerov však 
aktívne hľadáme aj v mimorozpočtových zdro-
joch: z grantov, darov fyzických a právnických 
osôb, či prostriedkov z ďalších inštitúcií sme 
získali až 16 415 eur. Vďaka  mimorozpočtovým  
zdrojom sme napríklad mohli usporiadať letnú 
čitáreň na Námestí slobody, dramatoterapeutic-
ké a výtvarné dielne pre seniorov, filmový festi-
val 7. Slovenské filmobranie, multimediálne 
predstavenie Od počiatku, cyklus multižánro-
vých akcií a koncertov na Námestí slobody Night 
Art, Hodové podujatia a ďalšie .“  
 
 
Z dôvodu realizácie racionalizačných opatrení 
smerujúcich k zníženiu nákladov na prevádzku 
Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka ako organi-
začnej zložky Kultúrneho a spoločenského stre-
diska Prievidza bola knižnica ešte v roku 2011 
presťahovaná. Knižný fond pobočky na Ul. J. 
Kráľa bol presunutý do budovy Domu kultúry na 
Ul. F. Madvu. Knižný fond z pobočky Ul. Mišúta 
bol presunutý do budovy Základnej školy na Ul. 
P. Dobšinského.  
 
„Týmto presťahovaním sme ušetrili značné fi-
nančné prostriedky na réžiu, ale čas ukázal, že 
sme  týmto rozhodnutím vytvorili aj akési cen-
trum pre mládež a čitateľov. Žiaci Základnej ško-
ly na Ul. P. Dobšinského vytvorili početnú ko-
munitu čitateľov. Presťahovať knižnicu do blíz-
kosti školy bol dobrý krok z viacerých hľadísk. V 
zahraničí je bežné, že inštitúcia knižnice sídli v 
blízkosti školského zariadenia,“ zhodnotila s 
odstupom času presťahovanie knižnice riaditeľ-
ka Štefániková. 
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