
Vážení obyvatelia,

aj v tomto roku nás zaujíma váš názor na dôležité projekty 
v  našej Prievidzi. Uvedomujeme si, že Prievidza bude prospe-
rujúce mesto, iba ak sa verejnosť bude aktívne zapájať do jej 
smerovania. Preto sme pre obyvateľov mesta pripravili anke-
tu, ktorej cieľom je zistiť názory verejnosti, ktoré nám pomôžu 
pri tvorení nových nápadov, posúvajúcich Prievidzu vpred.

V nasledovnom materiáli sme zhrnuli základný prehlaď 
najväčších investícií, ktoré sme zrealizovali v  roku 2017 a mô-
žete si prezrieť aj projekty, ktoré v našom meste realizujeme 
práve v týchto dňoch.

Rovnako chceme upriamiť vašu pozornosť na najdôležitej-
šie investičné akcie, ktoré budeme v tomto roku pripravovať 
a výrazne ovplyvnia budúcnosť celej Prievidze. Jednou z nich 
je napríklad pripravovaná cyklotrasa, na budovanie ktorej 
sme získali fi nančné prostriedky z eurofondov.

Pre budúcnosť mesta sú dôležité vízie a  plány, preto chce-
me poznať váš názor na plánované investície. Som presved-
čená, že využijete jedinečnú možnosť vyjadriť svoj názor na 
verejný život v Prievidzi. Váš názor nás zaujíma.

  JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

Moderné mesto,  kde to žije.

Výhercov budeme kontaktovať.

V prípade, že vyplníte dotazník, ktorý je na 
zadnej strane novín, vyplníte svoje kontakty 
a zašlete nám ich do 31. apríla 2018, môžete 
získať vecné ceny – 3 x tablet a monografi u 
mesta Prievidza .

Zapojte sa do ankety, 
ktorá je na zadnej strane a vyhrajte. 
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Anketa

mesta Prievidza .
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Rok 2017 bol v Prievidzi rokom investícií do všetkých oblastí

Rekonštrukcia obradnej miestnosti
Zásadná rekonštrukcia obradnej miestnosti 
zvýšila kvalitu služieb pre všetkých Prievi-
džanov. Vynovená miestnosť zatraktívnila 
slávnostné obrady sobášov, uvítaní detí do 
života a ďalších.

Doplnená vianočná výzdoba
Vianoce v Prievidzi sú typické bohatou svetelnou 
výzdobou. Novinkou poslednej vianočnej výzdo-
by bol aj svetelný adventný veniec pred kosto-
lom Najsvätejšej Trojice na Námestí piaristov.

Výbehy pre psov
Na Kopaniciach pribudol nový voľný výbeh 
pre psov v Čerešňovom sade. Investície do 
výbehov pre psov pokračovali aj výstavbou 
nového oplotenia existujúceho výbehu na 
sídlisku Žabník a premiestnením voľného 
výbehu v lokalite Prepadliská.

Výsadba orechov na Mariánskom vŕšku 
Jedným z viacerých projektov participatívne-
ho rozpočtu 2017 bola výsadba orechov. Na 
Mariánskom vŕšku tak bude postupne rásť 
orechové stromoradie. 

Opravy v Kultúrnom dome Necpaly
Viaceré úpravy na objekte ako odvodnenie, 
zakúpenie klimatizácie a ďalšie práce, prispeli 
k skvalitneniu ponúkaných služieb v jednom 
z hlavných kultúrnych stánkov.

Nové a kvalitné kultúrne podujatia 
Kultúra bola v  roku 2017 pestrá. Tradičné 
po dujatia ako Banícky jarmok boli plné kva-
litných interpretov. V meste sme začali organi-
zovať aj nové kultúrno-spoločenské podujatia, 
akým je napríklad Vatra SNP. 

Rekonštrukcie priestorov CVČ
Interiér Centra voľného času je postupne mo-
dernizovaný. Len v roku 2017 bolo do rôznych 
opráv investovaných približne 58 000 eur. 
Týmto sa snažíme zlepšiť voľnočasové aktivity 
prievidzskej mládeže.

Parkovisko na Ul. A. Rudnaya
Na sídlisku Píly bola v závere roka vybudovaná 
spevnená parkovacia plocha. V nasledujú-
cich mesiacoch pribudnú ďalšie sídliskové 
parkoviská.

Krajšie verejné priestranstvá
Okrem výsadby nových stromov a kvetinových 
záhonov sme realizovali inovatívnu novinku 
– výsadbu lúčnych kvetov. Výsadbou lúčnych 
kvetov na verejné priestranstvá získalo mesto 
Prievidza ocenenie Zlatá včela za zásluhy 
o rozvoj včelárstva.

Ďalšie opravené cesty a chodníky
V roku 2017 sme v súvislých povrchoch opra-
vili jedenásť ciest a chodníkov v hodnote 
222 263 eur. Na snímke je opravený chodník 
na Ul. J. Murgaša.

Investície v ZŠ Malonecpalská
V základnej škole na Malonecpalskej ulici bola 
realizovaná dostavba šatní a sociálneho zaria-
denia telocvične i rekonštrukcia cvičebného 
priestoru. Na realizáciu prác boli použité aj 
financie z ministerstva školstva.

Nová tanečná trieda ZŠ energetikov
Inovácie v školstve predstavuje investícia na 
Základnej škole na Ulici energetikov, kde bola 
vybudovaná nová tanečná trieda, financovaná 
z rozpočtu mesta vo výške 17 000 eur.



Od prvých dní roka 2018 realizujeme

Už teraz pracujeme na nových víziách a nových projektoch

Rekonštrukcia Domu smútku
Samospráva Prievidze podpísala v úvode roka 
zmluvu na rekonštrukciu Domu smútku na 
Mariánskej ulici. Ten už v nasledujúcich dňoch 
prejde kompletnou rekonštrukciou. Cena diela 
je zmluvne dohodnutá na 362 002 eur. 

Revitalizácia parku pred úradom práce
Revitalizácia priestoru sa vykonáva už v týchto 
dňoch. Dielo má byť dokončené najneskôr do 
30. augusta 2018. V parku okrem iného pribud-
nú aj nové stromy a kvety.

Vatra SNP s prekvapením
Obyvatelia mesta môžu na Vatre SNP, jednom 
z nových kultúrno-spoločenských podujatí, 
očakávať prekvapenie v podobe zaujímavé-
ho programu pripraveného pri príležitostí 
jubileí mesta.

Vybudovanie podzemných kontajnerov 
Novinkou v oblasti nakladania s odpadmi je 
zámer vybudovania podzemných kontajnerov 
na zber komunálneho a triedeného odpadu. 
Celkovo bude vybudovaných 7 stojísk, teda 28 
kusov podzemných kontajnerov. Ich výhodou 
je hlavne ušetrenie priestoru a čistejšie okolie.

Budovanie cyklotrasy 
Prievidza bola úspešná v získaní nenávratného 
finančného príspevku z eurofondov vo výške 
1 430 806,09 eur na vybudovanie cyklotrasy. 
Projekt obsahuje nielen vybudovanie no-
vej cyklotrasy v Prievidzi a Bojniciach, ale aj 
rekonštrukciu dvoch lávok cez rieku Nitru, 
vybudovanie doplnkovej infraštruktúry (naprí-
klad odpočívadiel a cyklostojanov), osadenie 
informačných nosičov a mestského mobiliáru.

Revitalizácia sídliskového monobloku 
Prievidza bola úspešná v získaní ďalších mi-
morozpočtových prostriedkov. Na revitali-
záciu vnútrobloku medzi ulicami I. Krasku 
a Ľ. Ondrejova získalo mesto z eurofondov 
473 553,95 eur. Celá lokalita prejde komplex-
nou revitalizáciou zelene, chodníkov a vyba-
venia na oddych a šport.

Rekonštrukcia Meštianskeho domu
Po tom, ako na rekonštrukciu Meštianskeho 
domu neboli získané finančné prostriedky 
z eurofondov, mesto vyčlení peniaze zo svoj-
ho rozpočtu. Momentálne prebieha proces 
verejného obstarávania. Meštiansky dom je 
historický a architektonický unikát, ktorý je 
pozostatkom starej prievidzskej architektúry. 

Veľké parkovisko na Ul. M. Rázusa
V poli na Ul. M. Rázusa postupne vzniknú 
stovky parkovacích miest. Prvá etapa bu-
dovania veľkého parkoviska prinesie do 100 
parkovacích miest.

Vyššie dotácie na šport 
Dotácie pre športové kluby na športovú čin-
nosť na mestských športoviskách a odplaty 
na prevádzku športovísk sú vo výške viac ako 
670 000 eur. Ďalšie dotácie vo výške 95 000 eur 
dostanú kluby na činnosť mládežníckych druž-
stiev. Je to o 5 000 eur viac ako v roku 2017. 



Koľko máte rokov? (zakrúžkujte 1 možnosť)
a) 15 – 18 rokov
b) 19 – 25 rokov
c) 26 – 40 rokov
d) 41 – 62 rokov
e) 63 a viac rokov

Koľko informácií máte o práci Mestského úradu 
v Prievidzi? (zakrúžkujte 1 možnosť)
a) žiadne/skoro žiadne
b) veľmi málo
c) som čiastočne informovaný/á
d) som dobre/veľmi dobre informovaný/á

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať prácu 
Mestského úradu a ďalších orgánov mesta Prievidza? 
(zakrúžkujte 1 možnosť)
a) vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma
b) čiastočne ma to zaujíma
c) dosť ma to zaujíma
d) veľmi ma to zaujíma

Z akých zdrojov čerpáte informácie o dianí v Prievidzi? 
(zakrúžkujte maximálne 2 možnosti)
a) od iných ľudí – príbuzných, susedov, známych
b) z inzertných a informačných periodík (Prievidzsko, 

Echo)
c) z Regionálnej televízie Prievidza/RTV Prievidza
d) z miestnej a regionálnej tlače (My hornonitrianske 

noviny, predtým vydávané pod názvom Prieboj)
e) z mestského rozhlasu
f) z internetovej stránky mesta www.prievidza.sk
g) zo sociá-lnych sietí (napr. profi lu na Facebooku)
h) z plagátov a vývesiek
i) z celoslovenských médií
j) nezaujímam sa o takéto informácie

Ako hodnotíte úroveň práce Mestského úradu 
v Prievidzi ? (zakrúžkujte 1 možnosť)
a) som spokojný/á
b) som skôr spokojný/á
c) som skôr nespokojný/á
d) som veľmi nespokojný/á
e) neviem

Ktoré už zrealizované projekty hodnotíte pozitívne? 
(zakrúžkujte najviac 2 možnosti)
a) rekonštrukcie a opravy ciest a chodníkov
b) revitalizované parky a verejné priestranstvá (nová 

fontána v centre, Mestský park, park Skotňa atď.)
c) investície do škôl vo výške viac ako 1 milión eur 

ročne (tanečná sála ZŠ energetikov, rozšírené šatne 
ZŠ Malonecpalská atď.)

d) nová vianočná a veľkonočná výzdoba mesta
e) nový výbeh pre psov a oplotenie existujúcich 

výbehov pre psov
f) vyššie dotácie pre mládežnícke športové kluby
g) participatívny rozpočet
h) niečo iné (dopíšte)  ................................................................

.....................................................................................................

Ktoré projekty by podľa vás mali dostať prednosť pred 
ostatnými? (zakrúžkujte najviac 2 možnosti)
a) rekonštrukcie a opravy ciest a chodníkov
b) budovanie nových parkovacích miest 
c) údržba a výsadba novej verejnej zelene
d) pokračovanie v budovaní ihrísk a športovísk
e) rekonštrukcie budov materských a základných škôl 
f) podpora športu formou dotácií
g) podpora kultúrno-spoločenských podujatí (Banícky 

jarmok a iné)
h) niečo iné (dopíšte)  ................................................................

.....................................................................................................

Ak sa chcete zapojiť do súťaže o vecné ceny, poskytnite nám súhlas so spracovaním osobných údajov a vyplňte kon-
taktné údaje nižšie. Vyplnený anketový lístok doručte osobne alebo poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie 
slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne nascanovaný / odfotený e-mailom na adresu info@prievidza.sk. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Začiarknutím políčka nižšie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem mestu Prievidza súhlas na spracovanie 
a uchovávanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a telefonický kontakt na účel súťaže o ceny. Súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov 
udeľujem na dobu neurčitú a môžem ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť písomné a doručené mestu Prievidza na adresu Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza.

 súhlasím meno a priezvisko ......................................................... telefonický kontakt ................................... podpis  ............................

Prievidzu sa snažíme tvoriť aj na základe podnetov 
a názorov obyvateľov. Zaujíma nás, ktoré projekty a ak-
tivity vnímajú ako dôležité obyvatelia mesta. Preto sme 
pripravili anketové otázky, ktorých zodpovedanie nám 
poskytne potrebnú spätnú väzbu. Nezabúdajte, že za 
vyplnenie ankety môžete vyhrať zaujímavé ceny.

Anketa


