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VIANOCE V PRIEVIDZI SPUSTÍ MIKULÁŠ 
 
Vianočné obdobie začína v meste Prievidza Mi-
kulášskym sprievodom. Pre všetkých Prievi-
džanov je po zvyšok decembra pripravené 
množstvo vianočných aktivít v centre mesta, 
kde pribudnú stánky s rôznym sortimentom, 
občerstvením, mobilná ľadová plocha, nová 
vianočná výzdoba a ďalšie prekvapenia. 
 
Vianoce v meste otvorí Mikuláš so svojimi pomoc-
níkmi v piatok 5. decembra 2014 o 16.30 h. Mikuláš 
sa stretne s deťmi a rodičmi pred kostolom Piaris-
tov a spoločne sa vydajú za svetla sviečok na Ná-
mestie slobody, kde zasvieti vianočný stromček a 
spustí mikulášsku diskotéku. Pripravené je aj slad-
ké prekvapenie. 
 

 



 

 

PREDVIANOČNÉ TRHY OD SOBOTY 13. DECEMBRA  
 
Trhy s voňavými dobrotami a rôznym sortimentom začínajú v sobotu 13. decembra 2014 na Ná-
mestí slobody a potrvajú do 23. decembra 2014. V prípade priaznivého počasia (pri nízkych teplo-
tách) sa v tento deň spustí od 10.00 h aj prevádzka ľadovej plochy. Zároveň si nenechajte ujsť 
vystúpenie FS Senior Vtáčnik Prievidza a FS Vtáčnik Prievidza, ktoré začne o 10.00 h. 
 
V ostatné dni Predvianočných trhov sú na pódiu na Námestí slobody pripravené vystúpenia regionálnych 
umelcov: 
14. decembra 2014  
od 10.00 h – Folklórna skupina Lubená z Poluvsia a 
Chrámový spevácky zbor Kanianka 
19. decembra 2014  
od 10.00 h – Vianočný program v podaní základ-
ných škôl, ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a denných 
centier mesta Prievidza 
od 12.00 do 18.00 h - Primátorský punč so zbierkou 
na obnovu sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny 
Márie Immaculaty 
20. decembra 2014  
od 10.00 h – Folklórny súbor Košovan Kanianka, 
Spevácky zbor Rozkvet Prievidza 
21. decembra 2014  
od 10.00 h – Vianočný recitál Vojtecha Bartka a Spevácky zbor sv. Martina Bojnice 
23. decembra 2014  
od 14.00 h – tradičný výlov vianočných kaprov 
od 16.30 h – Folklórny súbor Hájiček Chrenovec-Brusno a príchod Betlehemského svetla do Prievidze 
 
MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA OPÄŤ NA NÁMESTÍ 
 

Vianočné sviatky sa už niekoľko rokov v Prievi-
dzi spájajú aj s mobilnou ľadovou plochou. Tak 
ako tomu bolo pred rokom, aj túto zimu budú 
mať obyvatelia mesta možnosť športového vy-
žitia priamo v centre Prievidze na Námestí slo-
body.  
 
S montážou mobilnej ľadovej plochy sa začalo už 

koncom novembra a oficiálne otvorená bude 12. 

decembra 2014. Verejnosť bude mať bezplatnú 

možnosť korčuľovania v čase vianočných prázdnin, 

avšak chod klziska bude závisieť aj od klimatických 

podmienok. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy 

zabezpečuje spoločnosť Technické služby mesta 

Prievidza od pondelka do nedele podľa nasledov-

ného harmonogramu: 

 
8.00 – 12.00  Korčuľovanie 
12.00 – 13.00 Úprava ľadovej plochy 
13.00 – 18.00  Korčuľovanie 
18.00 – 19.00  Úprava ľadovej plochy 
19.00 – 21.00  Korčuľovanie 
 
 
 



 

 

VIANOČNÝ BLŠÍ TRH JE TU OPÄŤ! 
 

Predvianočné obdobie je ako stvorené na vianočnú edíciu blšieho trhu, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 6. decembra 2014 od 9.00 h do 12.00 h na Námestí J. C. Hronského pred hotelom Magu-
ra. 
 
Príďte si nakúpiť milé drobnosti z druhej ruky, ktoré doteraz skrývali pivnice alebo povaly ľudí, ktorí sa 
chcú s podeliť o kúsok zo svojich najväčších pokladov, dúfajúc, že skončia v dobrých rukách a urobia 
radosť aj niekomu inému. 
 
Zároveň môžete objaviť krásne ručne vyrobené vecičky, náušnice a bižutériu a získať aj skvelé tipy na 
darčeky pod vianočný stromček v podobe rôznych zberateľských predmetov, kníh a oblečenia pre deti i 
dospelých.  
 
Predaja sa môžu zúčastniť výlučne predajcovia so zberateľským a ručne vyrobeným sortimentom, se-
cond-hand oblečením, použitými knihami a ďalšími predmetmi v zachovalom stave. Účasť na blšom trhu 
je pre predajcov bezplatná. Svoju účasť je potrebné nahlásiť v Kultúrnom a spoločenskom stredisku 
v Prievidzi na e-mailovej adrese kasspd@prievidza.sk alebo na tel. čísle 046/541 21 34 – p. Hečková. 
Stoly nebudú k dispozícii, treba si ich zabezpečiť individuálne! 
 
 
PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2014 
 

Aj tento rok oživí Predvianočné trhy v Prievidzi 
vianočný punč, ktorý ponúknu na charitatívny účel 
za dobrovoľný príspevok. Primátorský punč bude 
pripravený v piatok 19. decembra 2014 od 12.00 do 
18.00 hod. na Námestí slobody. 
 

Výťažok z dobrovoľných príspevkov bude použitý na 

obnovu exteriérových kamenných sôch sv. Jána Ne-

pomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi, ich 

odborného reštaurovania a zabezpečenie ďalších sú-

visiacich prác. V minulom roku sa z vianočného punču 

vyzbieralo spolu 528,93 eur, ktoré boli rovnako použité 

na obnovu kamenných sôch pred piaristickým kosto-

lom. 

 

 

VIANOCE V ZNAMENÍ BEATLES 

 
Na obdobie Vianoc je pripravená najlepšia kapela na svete interpretujúca legendárnych The Beat-
les pod názvom THE BACKWARDS. Na hudobnú show bravúrnych The Backwards sa môžete 
tešiť už 13. decembra 2014 o 19.00 h v Športovej hale v Prievidzi.  
 
Na návštevníkov koncertu čaká výnimočný hudobný zážitok. Skupina prevedie účastníkov koncertu jed-
notlivými obdobiami legendárnej štvorice, od obdobia "čiernobielej beatlemánie", cez farebné obdobie 
"Sgt. Peppers" až po rádiové nahrávky. Zaznejú všetky najznámejšie pesničky, a samozrejme, aj veľké 
vianočné hity, ktoré v tomto období určite nemôžu chýbať! 
 
The Backwards pristupujú k hudbe The Beatles s obrovským rešpektom. Ich naštudovanie jednotlivých 
skladieb je natoľko originálne, že poslucháč má pocit, že je na koncerte legendárnej štvorky v období 
šesťdesiatych rokov. Kapela bola vo svete ocenená množstvom cien - od kapely s najlepším zvukom, 
najlepším imidžom až po kapelu s najlepšou interpretáciou hitov The Beatles. K úspechom im gratulova-
la aj sestra Georga Harrisonna, ktorá povedala, že po viac ako 30 rokoch konečne počula pravý zvuk 
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Beatles. S podobnými gratuláciami sa hudobníci stretli aj pri vyjadreniach sestry a matky Paula McCart-
neyho nedávno v Liverpoole.  
 
Vstupenky v predaji v pokladni Domu kultúry, Športovej hale, TIK Prievidza a v sieti Ticketportal. Cena 
vstupeniek: plocha: 16,00 € v predpredaji / 18,00 € v deň koncertu; tribúna: 14,00 € v predpredaji / 16,00 
€ v deň koncertu 
 
VIANOČNÝ ŠANSÓNOVÝ VEČER JOZEFA BEDNÁRIKA 
 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi ponúka v predvianočnom období herecko-hudobný 
druh umenia a to v tej najvyššej kvalite prostredníctvom príjemne stráveného večera so Šansó-
novým klubom Jozefa Bednárika.  
 
Šansónový večer sa bude konať v piatok 12. decembra 2014 o 19.00 h v Dome kultúry Prievidza. Tešiť 
sa môžete na skvelú interpretáciu svetových šansónov v podaní Zuzany Krónerovej, Mirky Partlovej, 
Viktora Horjána a Pavla Plevčíka, za sprievodu  Malého orchestra nádeje Zity Orlickej a Ľuba Dolného.  
 
Pripravte sa na úžasný umelecký zážitok v znamení šansónov spievaných po slovensky, ktoré prebásnili  
výrazné slovenské textárske osobnosti. Vstupné je 11 eur, vstupenky sú v predaji v pokladni Domu kul-
túry Prievidza. 
 
 
PRIEVIDZSKÁ KRONIKA VYHRALA HLAVNÚ CENU  
 

Národné osvetové centrum organizuje každý 
rok celoštátnu súťaž o najlepšiu kroniku, mo-
nografiu obce a mesta. Ôsmeho ročníka sa zú-
častnilo aj mesto Prievidza. V súťaži obstáli na 
výbornú Monografia mesta Prievidza aj kronika 
mesta, ktoré získali hlavnú cenu. 
 
Mesto Prievidza získalo hlavnú cenu v kategórií 
Kronika mesta a rovnako aj v kategórií Monografia 
mesta - vedecká alebo vedecko-popularizačná. 
Súťažné materiály hodnotila odborná porota zlože-
ná z pracovníkov Národného osvetového centra, 
organizátorov, mediálnych partnerov súťaže a 
ďalších odborníkov.  
 
Hlavným cieľom súťaže je podnietiť záujem o uchovávanie kultúrno-spoločenského dedičstva formou 
tvorby kroník, monografií obcí a miest, ktoré sú prostriedkom na hlbšie spoznávanie našej miestnej a 
regionálnej histórie, kultúry, tradícií a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike. 
 
 
ZJEDNOSMERNENIE ULICE A. RUDNAYA 
 

Rýchly rast automobilizácie v Prievidzi vyvoláva ťažkosti, ktoré sa vyskytovali najskôr 
v centrálnych častiach mesta a neskôr sa rozšírili aj do okrajových pásiem, čo bolo dôvodom pre 
vedenie mesta  tento nepriaznivý stav riešiť. Najnepriaznivejší variant predstavujú situácie, kedy 
sa vozidlá hasičského a záchranného zboru nedostanú na miesto zásahu včas, alebo je 
v dôsledku problémov so statickou dopravou príjazd na hranici možností. 
  
Účelom dopravného projektu starého sídliska je vytvoriť také dopravné opatrenia, ktoré zabezpečia po-
žiarnu bezpečnosť bytových domov. Vo vybraných lokalitách  sídliska Píly je navrhnutá realizácia nové-
ho dopravného značenia, ktoré bude zohľadňovať šírkové pomery miestnych komunikácií, statickú do-
pravu, riešenie prednosti v jazde, nevyhovujúce rozhľadové pomery, zjednosmernenie ulíc a podobne. 



 

 

Na základe týchto skutočností bol v roku 2013 vy-
pracovaný projekt Dopravného generelu Sídliska 
Píly II. – starého sídliska v Prievidzi so zameraním 
na opatrenia zabezpečujúce požiarnu bezpečnosť 
v meste Prievidza a bezpečnú  automobilovú do-
pravu. Dopravný generel bol schválený dopravným 
inšpektorátom a prerokovaný v dopravnej komisii. 
 
Medzi problematické ulice patrí aj Ulica A. Rudna-
ya. Obojsmerná premávka s parkovaním na jednej 
strane komunikácie, jej nevyhovujúce šírkové po-
mery, neprehľadné výjazdy z dvorov bytových do-
mov, sú predpokladom pre mimoriadne nebezpeč-
né dopravné situácie. Vzhľadom k tomu sa vedenie 
mesta v spolupráci s poslancami volebného obvodu 
rozhodlo ulicu obnoviť, čo sa týka povrchu samotnej vozovky a aj vo vzťahu k bezpečnosti cestnej pre-
mávky.  
 
V zmysle vypracovaného generelu dopravy ako pilotného projektu sa začali  na Ulici A. Rudnya práce na 
zjednosmernení  komunikácie. Jednosmerná premávka je vyznačená vodorovným aj zvislým dopravným 
značením a je povolená zo strany Gorazdového nábrežia po Tkáčsku ulicu. 
 
Na základe uvedenej informácie vyzývame obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov Rudnayovej ulice, 

aby v záujme  bezproblémovej inštalácie trvalého dopravného značenia rešpektovali prenosné dočasné 

dopravné značenie.  

 
PRIEVIDZA MÁ ROZPOČET NA ROK 2015 
 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na zasadnutí 25. novembra 2014 schválili rozpočet 
mesta Prievidza na rok 2015. Programový rozpočet tvorí 16 programov, ktoré predstavujú výdav-
ky mesta, pričom rozpočet počíta s výdavkami v sume 26,98 mil. eur. Je východiskovým materiá-
lom a bude v budúcom roku výraznejším spôsobom menený v I. zmene rozpočtu po schválení 
záverečného účtu mesta za rok 2014, ktorý mesto Prievidza očakáva prebytkový ako v minulých 
rokoch. Z 26 prítomných poslancov zahlasovalo za rozpočet všetkých 26. 
 
Vývoj príjmov a výdavkov v roku 2014 bol ovplyvnený snahou o stabilizáciu úverovej zadlženosti a inves-
tičného dlhu mesta Prievidza. Aktuálny návrh rozpočtu obsahuje opatrenia, ktoré budú pokračovať v 
spôsobe prerozdeľovania mestských financií so zameraním na zníženie zadlženosti mesta. Rozpočet 
taktiež obsahuje opatrenia nevyhnutné na realizáciu a následný rozvoj mesta a skvalitnenie života oby-
vateľov Prievidze.  
 
Výdavky sú kryté príjmami mesta z podielových daní zo štátneho rozpočtu, vlastných príjmov z daní a 
poplatkov obyvateľov a investičných akcií mesta. Na rok 2015 sú naplánované dôležité aktivity ako ob-
nova chodníkov, rozsiahle investície do škôl, podpora vzdelávania, športu, kultúry a vytvorenie vhodných 
podmienok pre investorov do prievidzského priemyselného parku.  
 
Vybrané realizačné projekty v roku 2015 
Výdavky na činnosť samosprávnych orgánov budú znížené približne o 13 tisíc eur, čo priamo súvisí so 
znížením počtu poslancov z 31 na 25 platným na najbližšie volebné obdobie. Po dvoch rokoch opráv 
ciest počíta nový rozpočet v roku 2015 s opravami chodníkov. Rozpočet obsahuje sumu 60 tisíc eur na 
budovanie ďalších parkovísk v meste. O ich umiestnení rozhodnú, tak ako v minulom roku, poslanci za 
príslušné volebné obvody. Ďalších 30 tisíc eur bude preinvestovaných do Domu smútku na Mariánskej 
ulici na ďalšie rekonštrukčné práce. Mesto plánuje vykryť stratu SAD Prievidza, a.s., vo výške 1,295 mil. 
eur. Aj v roku 2015 budú mať poslanci jednotlivých volebných obvodov vyčlenené operatívne finančné 
prostriedky pre individuálny rozvoj mestských častí.  
 



 

 

Ďalšie investície v školstve 
Z dôvodu neudržateľného havarijného stavu materských škôl je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finanč-
ných prostriedkov v objeme 160 tisíc eur na obnovu budov týchto školských zariadení. V roku 2015 sú 
naplánované čiastočné opravy a rekonštrukcie aj v ZŠ na Ul. S. Chalupku, ZŠ na Ul. Rastislavova, ZŠ 
Malonecpalská, ZŠ Mariánska, ZŠ na Ul. energetikov a na ZŠ na Ul. P. Dobšinského. V ZUŠ L. Stanče-
ka je naplánované dokončenie zateplenia a v Centre voľného času Spektrum rekonštrukcia strechy. 
 
Oblasť športu a kultúry 
Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje vyčleniť 80 tisíc eur, ktoré bude prerozde-
ľovať komisia športu na základe predložených žiadostí o dotáciu. V Športovej hale sa bude realizovať 
rekonštrukcia osvetlenia. Kultúrne a spoločenské stredisko získa v roku 2015 o 11 tisíc eur viac finanč-
ných prostriedkov ako v roku 2014 s cieľom zabezpečiť kultúru pre všetkých. 
 
V neposlednom rade má mesto zámer vytvoriť lepšie podmienky pre strategických investorov, a teda 

zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov mesta. V pláne je zvýšiť percentuálne obsadenie 

kapacity priemyselného parku do roku 2016.  

 

 
ZMENY VZN O MIESTNYCH DANIACH  
 

Dňa 15. októbra 2014 nadobudla účinnosť nove-
la zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné.  Poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili nové všeobecne záväzné na-
riadenie, obsahujúce zmeny, ktoré vyplynuli 
z tejto novely zákona a spresnenia niektorých 
ustanovení doterajšieho nariadenia. Sadzby 
miestnych daní sa pre rok 2015 nemenia.  
 
Pri dani z nehnuteľnosti sa ako predmet dane za-
viedol ďalší druh stavieb – stavby hromadných ga-
ráží postavených pod zemou, kde je navrhnutá rov-
naká sadzba, ako pri ostatných garážach. Oslobodenie od dane sa ponecháva v rovnakom rozsahu ako 
doteraz. 
 
Pri dani za psa sa oslobodenie od dane a zníženie dane ponecháva v rovnakom rozsahu ako doteraz. 
Rovnaký prípad je aj pri dani za ubytovanie, pri ktorej sa oslobodenie ponecháva v pôvodnom rozsahu. 
 
Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa taxatívne vymedzilo oslobodenie od dane v prípade ve-
rejnoprospešných aktivít - umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia bez vyberania 
vstupného, ktoré organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske 
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, alebo účelové zariadenia 
cirkví a náboženských spoločností. Pri oslobodení právnických osôb založených mestom sa oslobodenie 
bude vzťahovať len na právnické osoby, v ktorých je mesto jediným vlastníkom (doteraz boli oslobodené 
organizácie, v ktorých je mesto Prievidza väčšinovým vlastníkom). Rozšírilo sa oslobodenie od dane za 
užívanie verejného priestranstva v prípade predaja alebo prezentácie remeselných výrobkov 
a umeleckých diel priamo ich výrobcami alebo autormi na príležitostných trhoch na Námestí slobody, za 
účelom dosiahnutia vyššieho počtu takýchto predajcov.   
 
Pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  pri oslobodení právnických 
osôb založených mestom sa oslobodenie bude vzťahovať len na právnické osoby, v ktorých je mesto 
jediným vlastníkom. 
 
 
 



 

 

VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

Zmeny v poplatkoch za komunálny odpad vyplývajú z novej platnej legislatívy SR a Metodického 

pokynu Ministerstva financií SR. V roku 2014 mesto z titulu tvrdosti zákona znížilo o polovicu 

poplatok fyzickým osobám vo veku nad 70 rokov na základe podanej žiadosti. Novela zákona 

upravuje, že mesto môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť zníženie poplatku 

fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, pričom podľa metodického pokynu mesto nemôže vekovú 

hranicu zvýšiť. Znamená to, že buď poskytne úľavu poplatníkom vo veku nad 62 rokov alebo ta-

kúto úľavu neposkytne vôbec. Na základe toho bol vykonaný prepočet, aká výška úľavy  môže 

byť poskytnutá poplatníkom nad 62 rokov tak, aby boli zachované príjmy z poplatku za komunál-

ny odpad. 

  
Pre všetkých poplatníkov nad 62 rokov sa schválila úľava vo výške 7,01 eur a zníženie poplatku bude 
zapracované rovno do rozhodnutí o vyrubení poplatku na rok 2015. Poplatníci teda už nebudú musieť 
individuálne požadovať zníženie poplatku, čím sa značne zníži administrácia v poplatkoch.   
 
Zmena v poplatku za KO sa dotkne aj poskytnutia 

úľavy poplatníkom s ťažkým zdravotným postihnu-

tím. V roku 2014 mesto poskytlo zníženie poplatku 

o polovicu 363 poplatníkom s ťažkým zdravotným 

postihnutím a nízkymi príjmami. Ak by sa táto úľava 

poskytovala bez obmedzení, prichádzalo by do 

úvahy asi 3000 poplatníkov s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Rozpočtovaný príjem z poplatku neu-

možňuje poskytnúť ďalšie úľavy v takomto rozsahu, 

preto sa podľa nového VZN mesto takúto úľavu ne-

bude poskytovať. Dotkne sa to 284 poplatníkov, 

pretože časť týchto poplatníkov bude mať znížený 

poplatok z titulu veku. Novela zákona ustanovila 

presné kategórie, kedy môže  samospráva znížiť 

poplatky za komunálny odpad. Po novom preto už 

nebude možné zníženie poplatku z dôvodu umies-

tnenia skládky na území mestskej časti Veľká Le-

hôtka. 

 
PREBIEHA VÝRUB STROMOV 
 

V Prievidzi bol začatý výrub stromov na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní mesta Prievidza. 
Realizované sú požiadavky z roku 2013. Výrub stromov sa realizuje v lokalitách Dlhá ulica, 
Piesky, Košovská cesta, Sídlisko mládeže, Žabník, Píly, Zapotôčky – Nové mesto, Kopanice a na 
cintorínoch. 
 
Vypílenie každého stromu bolo dôkladne prehodnotené na základne usmernené zákona o ochrane prí-
rody a krajiny, a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia, kde sa odporúča výrub v čase 
vegetačného pokoja. Aj to je dôvod prečo nebudú vypílené všetky stromy, ktoré žiadali obyvatelia mesta. 
Všetky stromy určené na vypílenie, boli riadne posúdené kompetentným orgánom štátnej správy 
a prebehlo správne konanie, ktoré potvrdilo opodstatnenosť zásahu. Stromy, ktoré boli súčasťou balíka, 
na ktorý sa vypísala verejná súťaž, sú na kmeni označené značkou. Namiesto starých vypílených stro-
mov bude zrealizovaná náhradná výsadba nových mladých stromčekov, podľa platnej legislatívy.  
 
Stromy ktoré budú vypiľované, reflektujú požiadavky obyvateľov z obdobia roka 2013. Taktiež budú vypí-
lené suché a nebezpečné stromy, ktorých vetvy ohrozujú obyvateľov a majetok najmä v nepriaznivom 
počasí, kedy sa odlamujú ich vetvy. 



 

 



 

 

 


