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O ODPADY SA V PRIEVIDZI POSTARÁ SPOLOČNOSŤ T+T 
 
Primátorka mesta Katarína Macháčková dnes podpísala zmluvu s novým dodávateľom, ktorý bu-
de v Prievidzi zabezpečovať služby odpadového hospodárstva. Akciová spoločnosť T+T zo Žili-
ny, ktorá je s najnižšou cenou víťazom verejného obstarávania, bude mestu poskytovať tieto 
služby od 1. januára 2014. Nový dodávateľ ponúkol nižšie ceny za služby odpadového hospodár-
stva. Vďaka tomu sa môže znížiť poplatok za komunálny odpad v Prievidzi. 
 
Prievidzská radnica vybrala nového dodávateľa formou 
verejného obstarávania. Do súťaže sa zapojilo celkovo 
šesť uchádzačov. Víťazom sa stala spoločnosť T+T zo 
Žiliny. Jej akcionár pôsobí na trhu s odpadmi od roku 
1991, samotná akciová spoločnosť pôsobí od roku 2001. 
 
Verejné obstarávanie prebehlo bez akýchkoľvek nedostat-
kov a obštrukcii. „Musíme poďakovať mestskému úradu v 
Prievidzi, že nastavil verejné obstarávanie transparentne a 
na výbornej úrovni. Súťaž spĺňala všetky štandardy, ktoré 
sú samozrejmosťou v iných mestách na Slovensku,“ hovo-
rí Miloš Ďurajka, konateľ spoločnosti T+T. 
 
Spoločnosť T+T zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu vo 
viacerých mestách stredného a severného Slovenska, 
konkrétne v krajskom meste Žilina, okresných mestách 
Kysucké Nové Mesto a Bytča, v okresoch Žilina, Bytča, 
Čadca, čiastočne Považská Bystrica. „Naša spoločnosť 
má platné registrácie, povolenia na nakladanie s ostatnými 
aj nebezpečnými odpadmi, na ich prepravu na území SR. Spoločnosť na základe platných povolení pre-
vádzkuje dva vlastné zberné dvory v Žiline, dve vlastné kompostárne – v Hričove a Považskom Chlmci, 
vlastnú triediacu linku v Považskom Chlmci, vlastné zhodnocovacie zariadenie komunálnych odpadov v 
Hričove, prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní zberne odpadov, triediarne, kompostárne a 
skládky odpadov v Ružomberku a Žiari nad Hronom. V regióne sú štyri prevádzkované skládky, všetky 
je možné využiť pre potreby ukladania zbytkových odpadov. Vlastnú skládku prevádzkujeme v Žiari nad 
Hronom,“ predstavil stručne spoločnosť Ďurajka. 
 
Začnú od 1. januára 2014 
Zmluva medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T bola podpísaná na dobu desiatich rokov. Firma 
začne služby poskytovať od 1. januára 2014. T+T má záujem zamestnať zamestnancov spoločnosti, 
ktorá zabezpečuje odpadové hospodárstvo v súčasnosti. Zberný dvor a zber biologicky rozložiteľného 
odpadu bude naďalej zabezpečený v areáli na Garážovej ulici, ktorý ostáva majetkom mesta Prievidza. 
 
Spoločnosť T+T bude na základe podpísanej zmluvy pre mesto Prievidza vykonávať zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, triedenie odpadu a prevádzkovanie zberného 
dvora odpadov. Nový dodávateľ zabezpečí aj kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, a tiež 
zneškodňovanie a zhodnocovanie objemných, drobných stavebných a nebezpečných odpadov. Mesto 
Prievidza nebude pre domácnosti ani v roku 2014 zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu, 
tzv. kuchynského odpadu. „Súčasná legislatíva umožňuje výnimky, vďaka ktorým zatiaľ mestá nemusia 
zabezpečovať aj túto službu. Samozrejme, keď bude povinné, aby sme zbierali a zhodnocovali kuchyn-
ský odpad z domácností, zabezpečíme to,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. 



 

 

 
Poplatok za komunálny odpad sa môže znížiť 
Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje vo všeobecne záväznom nariadení mesta, ktoré schva-
ľujú poslanci mestského zastupiteľstva. „Ceny, ktoré v súťaži ponúkol nový dodávateľ, dávajú poslancom 
výbornú východiskovú pozíciu na to, aby rozhodli o znížení sadzby poplatku za komunálny odpad. Po 
dlhých rokoch môže dôjsť k zníženiu poplatku. V prípade schválenia nášho predloženého návrhu dopln-
ku k VZN sa zníži o osem percent. To je ročne na osobu približne o 2,37 eura nižší poplatok za komu-
nálny odpad. Ak zastupiteľstvo návrh schváli, štvorčlenná domácnosť bude za komunálny odpad platiť 
približne o 10 eur menej,“ vysvetľuje primátorka Macháčková. 
 
Významná úspora vďaka nižším cenám 
Nový dodávateľ služieb odpadového hospodárstva, spo-
ločnosť T+T, ponúkla realizáciu uvedených služieb za 
1,498 milióna eur. Súčasný dodávateľ služieb odpadové-
ho hospodárstva, spoločnosť Tezas, do obstarávania po-
nuku nepredložila. V zmysle komisionárskej zmluvy Tezas 
mestu doručil len návrh plánu cien na rok 2014. Mesto 
vypracovalo cenový odhad, v ktorom ceny z plánu na rok 
2014 prepočítalo na jednotkové ceny oceňované 
účastníkmi verejného obstarávania. Z neho vyplýva, že by 
porovnateľné výkony u súčasného dodávateľ stáli približ-
ne 1,835 milióna eur. Vďaka novému kontraktu preto sa-
mospráva očakáva významnú úsporu. 
 
Komisionárska zmluva so spoločnosťou Tezas, ktorá mes-
tu služby odpadového hospodárstva zabezpečuje do kon-
ca roka, bola uzavretá od 31. decembra 1996. Doba jej platnosti mala uplynúť 31. decembra 2016. Mes-
to Prievidza zmluvu vypovedalo po jej opakovanom závažnom porušení. Za najvážnejší nedostatok po-
važuje vedenie mesta porušenie viacerých bodov integrovaného povolenia prevádzky skládky odpadu. 
Tie konštatovala Slovenská inšpekcia životného prostredia po kontrolách, ktoré vykonala v súvislosti s 
mimoriadnym znečistením vodných tokov Moštenica a Hlinka 22. marca 2013, kedy v nich boli oznáme-
né hnedo zafarbené a zapáchajúce vody. 
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PRIEVIDZA S PREKVAPENÍM. OSVETLILA KOSTOLY 
 
Od 5.decembra sa môžu Prievidžania tešiť z osvetle-
nia najvýznamnejších pamiatok mesta. Podnetom k re-
alizácii je oslava Roka výročí mesta Prievidza.  
 
Mesto Prievidza rozhodlo o osvetlení dvoch kostolov - Kos-
tola Najsvätejšej Trojice a farského kostola sv. Bartolome-
ja. Obe sakrálne pamiatku sú významnými dominantami 
mesta a patria k jeho neodmysliteľnému koloritu. Zvýraznil 
sa tým ich historický i sakrálny význam.  
 
Osvetlenie oboch kostolov zároveň symbolizuje oslavu 
roka výročí mesta Prievidza. Počas celého roka  2013 si 
Prievidza a jej obyvatelia pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste v listine Zoborského 
opátstva a 630. výročie udelenia kráľovských výsad uhorskou kráľovnou Máriou. Osvetlenie  bolo sym-
bolicky spustené vo štvrtok 5.decembra, kedy sa zároveň zažala vianočná výzdoba mesta. „Chceli sme 
tento významný rok  zakončiť niečím, čo bude oba historické momenty Prievidze aj naďalej pripomínať. 
Rozhodli sme sa  pre osvetlenie oboch dominánt mesta,“ vysvetlia dôvody primátorka Prievidze Katarína 
Macháčková.   

-msú- 
 



 

 

Z DECEMBROVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
V utorok 10. decembra 2013 zasadalo posledný krát v tomto roku Mestské zastupiteľstvo v Prie-
vidzi. Dôležitým bodom programu bolo hlavne schvaľovanie návrhu programového rozpočtu 
mesta Prievidza na nasledujúce tri roky.  
 
Napriek tomu, že mesto naďalej spláca úvery zdedené po predchádzajúcom vedení mesta, aj v budú-
com roku plánuje pokračovať s investičnými akciami na opravu mestských komunikácii a celkovom zlep-
šení výzoru mesta. Úverová zadlženosť mesta sa splácaním istín z úverov zníži v roku 2014 o sumu viac 
ako jeden milión eur. Vedenie mesta preto očakáva, že sa bude celková zadlženosť mesta a jeho spo-
ločností vďaka úsporným opatreniam naďalej znižovať.  
 
Mesto plánuje v roku 2014 bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií v sume 420 tisíc eur. Kapi-
tálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parko-
vísk, dlažieb sú naplánované vo výške 958 tisíc eur.  
 
Vzhľadom na to, že mesto naďalej eviduje vysoký záujem o pridelenie nájomného bytu, vyčlenilo v bu-
dúcoročnom rozpočte ďalšiu čiastku na podporu výstavby nájomných bytov, ktoré následne plánuje fi-
nancovať cez Štátny fond rozvoja bývania. Do rozpočtu bolo zaradené aj budovanie ďalších centrálnych 
detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk. Na základe požiadavky obyvateľov sa v rozpočte plánuje aj osvet-
lenie viacerých prechodov pre chodcov.  
 
Výraznou zmenou vo výdavkovej časti budúcoročného rozpočtu je aj vyčlenenie finančných prostriedkov 
pre Zariadenie pre seniorov a neziskovú organizáciu Harmónia, ktorá pomáha opusteným matkám s 
deťmi v krízovej situácii. Zmenou legislatívy budú Zariadeniu pre seniorov pre rok 2014 chýbať dotačné 
zdroje zo štátneho rozpočtu. Mesto preto ráta s vyššou podporou týchto zariadení.  
 
Lávka pri golfovom ihrisku sa dočká opravy 
Lávka sa nachádza v mestskom parku na rozhraní katas-
trálnych území mesta Prievidza a Bojnice. Keďže uvedená 
stavba nebola evidovaná vo vlastníctve mesta Prievidza 
ani mesta Bojnice, uzatvorilo mesto Prievidza a mesto 
Bojnice Zmluvu o uznaní vlastníckeho práva, v zmysle 
ktorej uznáva každá strana vlastnícky vzťah k lávke v po-
mere jednej polovice. Na základe uvedeného odsúhlasili 
poslanci návrh uzatvorenia zmluvy o spolupráci ma rekon-
štrukcii oceľovej lávky cez rieku Nitra medzi oboma 
mestami.  
 
Dočasné parkovanie bude upravovať nové VZN 
V dôsledku legislatívnych zmien bol poslancom predložený aj návrh nového všeobecne záväzného na-
riadenia, ktorým sa upravuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 
Prievidza. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje úseky miestnych komunikácií na dočasné par-
kovanie motorových vozidiel v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného zna-
čenia na území mesta Prievidza. 
 
Určuje tiež spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest a výšku úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Projekt regulácie statickej 
dopravy v CMPZ Prievidza a prevádzku parkovacích miest v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej 
z použitého dopravného značenia bude realizovať obchodná spoločnosť založená mestom Prievidza - 
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Tento obchodný názov bude totiž od prvého januára 2014 pou-
žívať spoločnosť, ktorá v súčasnosti pôsobí s obchodným menom UNIPA. 

-msu- 
 
 

 



 

 

MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ OPRAVUJE CHODNÍKY 
 
Správa majetku mesta na základe požiadaviek obyvate-
ľov realizuje v závere roka viaceré opravy a rozšírenia 
chodníkov.  
 
Obyvatelia mesta sa dlhodobo sťažujú na kvalitu chodníkov 
pre peších. Viaceré požiadavky smerujú aj na rozšírenie 
existujúcich chodníkov. Správa majetku mesta Prievidza 
v závere roka vybavila viacerá takéto požiadavky. 
 
Na chodníku spájajúcom Poľnú a Veľkonecpalskú ulicu bol 
vybetónovaný nový povrch, pretože pôvodný povrch asfaltu 
bol rozpadnutý. Opravou sa zabezpečil komfortnejší prístup 
obyvateľov z Poľnej ulice k obchodom, škole a autobuso-
vým zástavkám. Požiadavku na opravu chodníka evidovalo 
mesto od roku 2008. 
 
Krátky úsek chodníka s plochou 4,6 m2 bol opravený na Nábrežnej ulici medzi Kinekusom a autobuso-
vými zástavkami, resp. OD Kaufland. Plocha s výmerou 24 m2 bola opravená aj na chodníku vedľa býva-
lej predajne GEKO na Bojnickej ceste, ktorý je častou tranzitnou trasou obyvateľov sídliska smerom 
k obchodným centrám.  

-msú- 
 
KLZISKO BUDE NA NÁMESTI AJ TENTO ROK  
 
V piatok 13. novembra 2013 bude v prípade priaznivých klimatických podmienok spoločne  
s predvianočnými trhmi spustená aj prevádzka ľadovej plochy na Námestí slobody. Verejné kl-
zisko bude verejnosti opäť sprístupni bezplatne. 
 
Mobilná ľadová plocha bude prevádzkovaná od 13. decem-
bra do konca zimných prázdnin. Následná prevádzka bude 
závisieť od počasia. Klzisko bude otvorené od 8.00 do 
21.00 s prestávkami na úpravu ľadu v čase od 12.00 do 
13.00, od 18.00 do 19.00. 
 
„Minulý rok malo umiestnenie ľadovej plochy na námestí 
mimoriadny ohlas verejnosti. Sme radi, že vďaka zodpo-
vednej politike môžeme obyvateľom realizovať také projekty 
ako budovanie nových detských ihrísk, obnovovať cesty a 
chodník, budovať parkoviská, obnovovať verejnú zeleň a 
zároveň priniesť obyvateľom vianočné potešenie v podobe 
ľadovej plochy,“ uviedla primátorka Macháčková. 
  

-msú- 
 

PRÍDŤE NA KONCERT A OMŠU ZBORU ZO ŠUMPERKA 
 
Advent v Prievidzi oživí aj spevácky zbor zo Šumperka – partnerského mesta Prievidze. Pri príle-
žitosti Roka výročí mesta Prievidza pripravili naši priatelia z Českej republiky koncert a adventnú 
omšu, na ktoré pozývajú všetkých Prievidžanov. 
 
Klasický koncert speváckeho zboru spolu s orchestrom si môžete prísť pozrieť 14. decembra 2013 o 
16:30 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi (piaristi). Vstup je voľný. 

-kass- 
 



 

 

VIANOCE PRICHÁDZAJÚ DO CENTRA PRIEVIDZE 
 
Trhy s voňavými dobrotami a rôznym sortimentom začínajú piatok 13. decembra na Námestí slo-
body a potrvajú do 23. decembra.  
 
V prípade priaznivého počasia sa v piatok 13. decembra spustí o 16.30 aj prevádzka ľadovej plochy a o 
17.00 vystúpi folklórny súbor Vtáčnik Senior. Za dobrovoľný príspevok sa bude v piatok na Námestí slo-
body ponúkať od 12.00 do 18.00 na aj Prievidzský výročný punč. Toto charitatívne podujatie je priprave-
né v závere Roka výročí mesta Prievidza s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na obnovu exteriéro-
vých kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi, ich odborného 
reštaurovania a zabezpečenie ďalších súvisiacich prác. Výťažok z Prievidzského výročného punča bude 
poukázaný na účet verejnej zbierky, ktorú na tento účel vyhlásilo mesto Prievidza.  
 
V ostatné dni Predvianočných trhov sú na pódiu na Námestí slobody pripravené vystúpenia regionálnych 
umelcov: 
14. decembra o 10.00 - Predvianočný pozdrav seniorov z Denných centier mesta Prievidza 
15. decembra o 10.00 - Vystúpenie FS Lubená z Poluvsia 
16. decembra o 17.00 - Vystúpenie žiakov Piaristickej spojenej škola F. Hanáka v Prievidzi 
17. decembra o 17.00 - Vystúpenie FS Hájiček z Chrenovca – Brusna 
18. decembra o 17.00 - Koncert ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi 
19. decembra o 17.00 - Vystúpenie FS Sýkorky z Veľkej Lehôtky 
20. decembra o 17.00 - Vystúpenie FS Košovan z Kanianky 
21. decembra o 10.00 - Koncert SZ Rozkvet Prievidza 
                                    - od 11.00 – 13.00 - Vianočný výlov kaprov 
22. decembra o 10.00 -  Koncert SZ Artanno z Handlovej 
23. decembra o 16.00 - Program  prievidzských skautov – vystúpenie s adventným programom pri príle-
žitosti privezenia Betlehemského svetla do Prievidze. 
 
V kostole Najsvätejšej Trojice (u piaristov) sa v Prvý sviatok vianočný, 25. decembra, koná tradičná Via-
nočná omša so začiatkom o 9.30. Bude na nej účinkovať Školský orchester pri ZUŠ Ľ. Stančeka pod 
taktovkou Ing. Jána Glosa. 
 
SILVESTER V PRIEVIDZI: ZABÍJAČKA, VESELICA I ZÁBAVA NA NÁMESTÍ 
 
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
pozývajú na bohatý program počas posledného dňa roka 2013. 
Dopoludňajšiu zabíjačku a polnočný ohňostroj tento rok dopĺňa 
novinka - silvestrovská veselica v dome kultúry. 
 
Dopoludnie posledného dňa roka na námestí Slobody oživí silvestrov-
ská zabíjačka. Od 10.00 do 13.00 si môžete prísť vychutnať zabíjač-
kové dobroty mäsiarstva Cuore a zabaviť sa s kapelou Gremmy. 
 
Ak chcete stráviť Silvestra v spoločnosti, pripravená je Silvestrovská 
veselica v dome kultúry. Od 20.00 sa o zábavu postará hudobná sku-
pina Orbis alias Šmýkalovci, ktorá zahrá do spevu aj do tanca. Pripra-
vené je aj občerstvenie – prípitok, káva, zákusok, kapustnica, studený 
bufet, pol litra vína na osobu, minerálka a slané dobroty. Vstupné je 25 
eur, vstupenky sú už v predaji v pokladni Domu kultúry Prievidza, kde 
je možné platiť aj kartou. 
 
Mesto Prievidza pripravuje aj Silvester na námestí. Program sa začne 
už o 21.00 a potrvá do 2.00. O veselú rozlúčku so starým rokom a 
privítanie nového roka 2014 sa postará country kapela Colorado, DJ Maťo Majdan a DJ Peter Šingliar.  
O polnoci nebude chýbať ani novoročný ohňostroj. 

-msu- 


