
INFOLIST Z PRIEVIDZE 
SPRAVODAJSKO-INFORMAČNÝ E-MAILOVÝ  

NEWSLETTER MESTA PRIEVIDZA 
01/2012 

Medzi Prievidzou a Bojnicami je cez 
rieku Nitra postavená lávka. V súčas-
nosti je lávka v nevyhovujúcom, hava-
rijnom stave, čo preukázal aj statický 
posudok. Po preverení sa zistilo, že 
táto lávka nie je vo vlastníctve mesta 
Prievidza a nie je ani vo vlastníctve 
mesta Bojnice. Ani jedna zo samo-
správ podľa zákona nemôže investo-
vať verejné financie do majetku, ktorý 
jej nepatrí. Samosprávy sa však spojili 
v úsilí o riešenie tohto problému, ktorý 
sa vyskytol na významnej pešej komu-
nikácii medzi Prievidzou a Bojnicami.  
 
Cieľ oboch samospráv je jasný - do-
siahnuť, aby lávka opäť v bezpečnom 
stave slúžila všetkým obyvateľom. Aj 
preto bol tento bod 22. novembra 2012 
predmetom rokovania mestskej rady. 
Mestská rada zobrala na vedomie ná-
vrh oddelenia výstavby a životného 
prostredia Mestského úradu v Prievidzi 
na zabezpečenie vlastníctva, resp. 
spoluvlastníctva k oceľovej lávke pre 
peších ponad rieku Nitra, ktorá sa na-

chádza na rozhraní katastrálnych úze-
mí Prievidza a Bojnice v mieste, kde 
koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu 
katastrov. Zabezpečenie vlastníctva 
bude samospráva riešiť v záujme re-
konštrukcie, ktorej nevyhnutnosť vyplý-
va zo statického posudku, vypracova-
ného na objednávku mesta Bojnice. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi pre-
to schválilo majetkovoprávne vyporia-
danie oceľovej lávky pre peších (parc. 
č. 563/1, ktorá je evidovaná na katas-
trálnej mape v k.ú. Prievidza ako vod-
ná plocha s výmerou 12368 m

2
, na 

ktorú list vlastníctva nie je založený) 
a jej získanie do spoluvlastníctva 

s mestom Bojnice, pretože lávka sa 
nachádza v mieste, kde koryto rieky 
Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, 
pričom časť lávky zasahuje v k.ú. Prie-
vidza na pozemok parc.č. 562/18 
ost.pl. s výmerou 4592 m

2
 vo vlastníc-

tve mesta Prievidza. K lávke nie je evi-
dovaný v katastri nehnuteľností žiaden 
vlastník, je využívaná obyvateľmi Prie-
vidze a Bojníc a dôvodom na majetko-
voprávne vysporiadanie je jej rekon-
štrukcia, ktorej nevyhnutnosť potvrdzu-
je statický posudok.  
 
Mestská rada taktiež uložila prednos-
tovi MsÚ zabezpečiť odhad ceny re-
konštrukcie oceľovej lávky pre peších 
umiestnenej na rieke Nitra a odhad 
ceny novej oceľovej lávky pre peších. 
Cieľom je preveriť, či by vybudovanie 
úplne novej lávky nebolo finančne vý-
hodnejšie ako oprava pôvodnej lávky. 
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POŠKODENÁ LÁVKA MEDZI PRIEVIDZOU A BOJNICAMI 

V poslednom čase zaznamenávame 
viacero sťažností a podnetov od oby-
vateľov, ktoré smerujú k rušeniu noč-
ného pokoja pri rekonštrukciách byto-
vých jednotiek, bytových jadier a iných 
úprav v bytových domoch.  
 
Mesto Prievidza prijalo už v roku 1994 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
20/1994 o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov. Časť tohto nariadenia 
je špeciálne venovaná právam a po-
vinnostiam vlastníkov bytov. Podľa 
tohto nariadenia má každý vlastník 
bytu a nebytového priestoru povinnosť 
udržiavať danú nehnuteľnosť v stave 
spôsobilom na riadne užívanie a tak-
tiež vykonávať údržbu a opravy, aby 
zabezpečil tento požadovaný stav. 
Nariadenie ako aj platná legislatíva SR 
taktiež zdôrazňujú, že vykonávané 
opravy a iné nakladanie s bytom a ne-

bytovým priestorom nesmie ohrozovať 
ani rušiť ostatných vlastníkov a spoluo-
byvateľov. 
 
Špeciálnym prípadom je rušenie noč-
ného pokoja, ktorý trvá od 22:00 h do 
6:00 h. Každá osoba je povinná dodr-
žiavať nočný pokoj. Ten nesmie byť 
rušený používaním akéhokoľvek zdro-
ja hluku, ktorý prekračuje prípustné 
hodnoty. Výnimkou na porušenie noč-
ného pokoja je oslava posledného, 
respektíve prvého dňa v roku a taktiež 
oslava spoločenských akcií, na ktoré 
vydalo mesto Prievidza špeciálne po-
volenie. 
 
Ako uvádza správa Verejného ochran-
cu práv vytváranie nadmerného hluku 
a povinnosti zabrániť mu definuje na-
riadenie vlády č. 40/2002 Zb. Toto na-
riadenie presne ukladá najvyššie prí-

pustné hodnoty hluku, ktoré ešte ne-
ohrozujú zdravie. Taktiež ukladá po-
vinnosť každému, kto prevádzkuje 
zdroje hluku zabrániť, aby tieto hodno-
ty neboli prekročené. 
 
Spomínané všeobecne záväzne naria-
denie mesta Prievidza ukladá povin-
nosť správcovi bytov a nebytových 
priestorov zabezpečiť úplné a neruše-
né využitie práv spojených s vlastníc-
tvom a nájmu bytu. Preto, ak sa ktorý-
koľvek obyvateľ bytu cíti obmedzený 
vo svojich vlastníckych a nájomných 
právach, má právo obrátiť sa so svojou 
pripomienkou priamo na správcu bytu 
a nebytových priestorov.  
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NOČNÝ POKOJ: PLATÍ AJ PRI REKONŠTRUKCIÁCH 



REALIZOVANÉ OPRAVY VÝTLKOV  
VÝRAZNE PREVÝŠILI PLÁN 

Mesto na jar 2012 predstavilo har-
monogram opráv výtlkov na ces-
tách. Na základe harmonogramu 
boli stanovené prioritné úpravy a 
ďalší postup údržby ciest po zim-
ných mesiacoch. S týmto plánom sa 
radnica pustila do zdĺhavého boja s 
jedným s najväčších problémov 
mesta – zlým stavom ciest a chod-

níkov. 
Podľa stanoveného harmonogramu 
sa oprava výtlkov mala týkať 336,48 
m

2 
plochy. Do dnešného dňa boli 

vykonané aj opravy nad rámec sta-
noveného rozsahu v množstve 
1168,89 m

2
.  Ďalšie práce opravy 

výtlkov na cestách postupujú v celo-
ročnej údržbe výtlkov.  
 
Okrem týchto opráv boli vykonané 
údržby asfaltových povrchov ciest 
na Ulici Falešníka, Nábreží Andreja 
Kmeťa a Clementisovej ulici. Tieto 
komunikácie boli v najhoršom stave, 
preto bol na nich vymenený celý 
asfaltový povrch.  
 

-md-, foto: msu 

DO ZASTÁVKY MHD 
UŽ NEZATEKÁ 

Na stretnutí s obyvateľmi v Malej Le-
hôtke viacerí obyvatelia poukázali na 
zlý stav zastávok MHD v meste Prievi-
dza. Jedna z obyvateliek sa sťažovala 
na technický stav strechy zastávky 
MHD na Autobusovej stanici v Prievi-
dzi. V daždivom čase na tejto zastávke 
pretekala strecha a dažďová voda tiek-
la na nástupište, čím bol značne zníže-
ný komfort cestujúcich.  
 
Prostredníctvom mestskej spoločnosti 
Správa majetku mesta Prievidza bol 
tento nedostatok bezodkladne odstrá-
nený jednoduchou opravou. Porucha 
bola s najväčšou pravdepodobnosťou 
zapríčinená pracovníkmi, ktorí osádzali 
na zastávke reklamné zariadenia a pri 
výkone tejto činnosti chodili po streche 
zastávky.  
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Mestská plaváreň je už tradične obľú-
beným miestom oddychu a športového 
vyžitia obyvateľov. Aj preto bývajú ne-
informovaní obyvatelia pohoršení, ak 
je mestská plaváreň dočasne uzavre-
tá. Chceme preto upozorniť, že plavá-
reň býva uzatvorená každý prvý pon-
delok v mesiaci z dôvodu zabezpeče-
nia hygienickej údržby, tzv. sanitár-
nych dní. Počas nich sa vykonáva dez-
infekcia vody a priestorov, povinná 
kontrola a údržba systému plavárne 
ako aj ďalšie práce na udržiavaní hy-
gieny,  zabezpečení čistenia bazénu, 
haly a ostatných priestorov.  

Dvakrát ročne sa realizuje vypustenie 
bazéna a s tým súvisiaca údržba celé-
ho areálu. Jedenkrát ročne je krytá 
plaváreň uzatvorená na jeden týždeň v 
dôsledku povinnej odstávky prevádzky 
v dôsledku prerušenia dodávky tepla.  
 
Areál krytej plavárne sa nachádza v 
športovo-obchodnej zóne mesta v 
mestskom obvode č. II na sídlisku Píly, 
v blízkosti zimného štadióna, športovej 
haly a plážového kúpaliska. Krytá pla-
váreň je v správe mestskej spoločnosti 
UNIPA. Otváracie hodiny ako aj cenník 

a podrobné informácie sú dostupné na 
webovej stránke spoločnosti Unipa. 

-av-, -md-; foto: Unipa 

PLAVÁREŇ BÝVA ZAVRETÁ Z DÔVODU PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY 

UNIPA ROZŠIRUJE SÚSTAVU  
VEREJNÉHO OSVETLENIA 

Mestská obchodná spoločnosť Uni-
pa začala v priebehu novembra rea-
lizovať rozširovanie sústavy verej-
ného osvetlenia na území mesta.  
 
Na základe opakovaných, dlhodo-
bých požiadaviek obyvateľov boli 
v rozpočte mesta schválené finan-
cie v objeme 10 000,00 € na rozší-
renie verejného osvetlenia chodní-
kov v troch lokalitách – na chodníku 
pri námestí J.C.Hronského, na 
chodníku spájajúcom ulice T. Van-
sovej a Stavbárov a chodníku medzi 
ul. Dobšinského a Poštou 6.  

Vďaka tomu, že väčšinu prác Unipa 
realizuje vlastnými kapacitami, po-
darí sa za tieto prostriedky vyhovieť 
aj ďalším požiadavkám a osvetlenie 
bude zrealizované nad rámec plá-
nu  aj na sídlisku Kopanice medzi 
ulicami Hrabová, Rakytová a Cle-
mentisa a ulici Kláštorná pri piaris-
tickom kostole. Realizáciou projektu 
sa rozširuje sústava verejného 
osvetlenia a budú osvetlené lokality, 
ktoré doteraz osvetlené neboli.  
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VIANOČNÝ BLŠÍ TRH 

V sobotu 15. decembra centrum mesta 
zaplavia zberateľské predmety, hand 
made vecičky, kultové tituly z Mestskej 
knižnice M. Mišíka ako aj second-hand 
veci a poklady zo skríň či pivníc. Na 
pešej zóne pred piaristickým kostolom 
sa bude od 9.00 h do 14.00 h konať 
Vianočný blší trh.  
 
Záujemcovia o predaj niektorých zo 
spomínaných predmetov sa musia vo-
pred nahlásiť v KaSS Prievidza na čísle 
046/541 21 34, alebo e-mailom na 
kasspd@prievidza.sk. 

-pš- 

http://unipa.sk/index.php?str=kryta-plavaren


Dátum Názov lekárne Zodpovedný vedúci Adresa lekárne 

3. 10. - 23. 12. 2012 Lekáreň Na korze  PharmDr.Nemeszeghy Nákup.centrum Korzo 

24. 12. 8:00 - 12:00 h Lekáreň Na korze PharmDr.Nemeszeghy Nákup.centrum Korzo 

24. 12. od 13:00h Lekáreň Ruža Mgr. Dlábiková R. Tolstého 12, Prievidza 

25.12.2012 Lekáreň Staré mesto PharmDr. Gatialová J. Hviezdoslavova 1, PD 

26.12. - 31. 12. 2012 Lekáreň Na korze PharmDr.Nemeszeghy Nákup.centrum Korzo 

1.1.2013 Lekáreň Uniklinika Mgr. Šnircová A. Nábrežná 5,Prievidza 

OTVÁRACIE HODINY LEKÁRNI POČAS SVIATKOV 

MESTSKÝ PLES 2013 

ZAČALI SA PRÁCE 
NA ROZŠIROVANÍ  
STARÉHO CINTORÍNA 

V týchto dňoch sa realizujú práce na 
rozšírení cintorína. Rozširovaný je sek-
tor „H“, situovaný centrálnej časti areá-
lu, na zelenej ploche vedľa urnového 
hája. Vybudovaním sektoru „H“ by malo 
vzniknúť 47 dvojhrobov, 155 jednohro-
bov a 101 urnových  miest. Náklady na 
tento projekt budú približne 71 tisíc eur. 
Ukončenie týchto prác pre hrubú stav-
bu je podľa zmluvy o dielo naplánova-
né do 23. januára 2013. V prípade ne-
priaznivého počasia sa počíta s posu-
nom realizácie stavby.  
 
Do 30. apríla 2013 majú byť ukončené 
aj konečné terénne úpravy. Okrem toh-
to rozšírenia sa bude cintorín rozširo-
vať aj o sektor „K“ , ktorý bude pozostá-
vať z urnových stien. Tieto práce sú 
naplánované na rok 2013.  
 
Rozšírenie starého cintorína vyrieši 
pochovávanie v meste Prievidza len 
dočasne. Budovanie nového cintorína 
naplánovalo vedenie mesta už v minu-
losti a mal byť hotový v roku 2009. Prá-
ce na jeho budovaní dodnes kompliku-
je najmä vysporadúvanie pozemkov 
pod novým areálom cintorína.  
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ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY 
ODPAD V PRIEVIDZI 

Štát prostredníctvom novely zákona 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady účinnou od 1.12.2012 vo 
veľkej miere zúžil právomoc mesta 
určiť vo svojom VZN rozsah zníže-
nia alebo odpustenia poplatku za 
komunálny odpad. 
 
Na základe tejto zmeny, ktorú prijala 
NR SR, sa obciam ukladá povinnosť 
znížiť poplatok na najnižšiu sadzbu 
(0,0066 € za deň = ročný poplatok 
2,40 €)  alebo odpustiť poplatok len 
z titulu neprítomnosti poplatníka na 
území mesta a to v prípade, ak sa 
poplatník nezdržiaval alebo nezdr-
žiava v meste viac ako 90 dní.  
Mesto je splnomocnené určiť vo 
všeobecne záväznom nariadení len 
doklady, ktoré je poplatník povinný 
pri uplatnení tohto nároku predložiť. 
 
V porovnaní s doterajšou právnou 
úpravou a VZN platným pre rok 
2012 už mesto nemôže upra-
viť  zníženie poplatku z titulu ve-
ku poplatníka (nad 70 rokov), ťaž-
kého zdravotného postihnutia 
poplatníka ani trvalého pobytu v 
časti Veľká Lehôtka. Obyvatelia 
tejto prímestskej časti mali znížený 
poplatok za komunálny odpad o 50 
%, pretože sa v katastri tejto prí-

mestskej časti nachádza skládka 
komunálneho odpadu. 
 
Mesto môže podľa nových pravi-
diel poplatok znížiť alebo odpus-
tiť individuálnym rozhodnutím 
z titulu tvrdosti zákona len na zá-
klade žiadosti poplatníka. Obyva-
telia mesta si teda budú musieť dať 
individuálne žiadosti o odpustenie 
poplatku z titulu tvrdosti zákona. 
Obyvateľovi, ktorý sa v meste nebu-
de zdržiavať viac ako 90 dní a dolo-
ží príslušné doklady, sa poplatok 
nevyrubí – odpustí. 
 
V zmysle uvedených zmien legislatí-
vy bolo pripravené a v prievidzskom 
mestskom zastupiteľstve schválené 
nové Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 134/2012 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Sadzba poplatku 
je stanovená pre všetkých poplatní-
kov, právnické aj fyzické osoby 
(okrem množstvového zberu), v su-
me 0,080 € za deň, čo je 29,20 € na 
kalendárny rok. Zachováva sa výš-
ka sadzby pre fyzické osoby 
(občanov), ale z dôvodu zavedenia 
jednotnej sadzby sa znižuje doteraj-
šia sadzba pre právnické osoby a 
pre fyzické osoby – podnikateľov, 
ktorá bola vo výške 0,1095 €. 

-av-, -md- FILMOVÝ KLUB ´93 
PONÚKA VÝHODY 

Filmový klub ´93 rozširuje svoje rady. 
Staňte sa aj vy členom Filmového klu-
bu ´93 a získate tak zvýhodnené vstup-
né na všetky projekcie klubu, ktoré sa 
konajú každý štvrtok o 18.30 h v kine 
Baník.  
 
Zapísať sa môžete pred každou projek-
ciou v kine Baník. Cena klubového 
členstva je 3,00 €. Pripomíname, že 
projekcie Filmového klubu sú prístupné 
aj pre nečlenov. 
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Aj túto plesovú sezónu sa 12. janu-
ára 2013 o 19.00 h v Dome kultúry 
v Prievidzi uskutoční Otvárací ples 
mesta Prievidza, ktorým symbolicky 
začneme plesovú sezónu v našom 
meste. 
 
Pripravený je pre program, ktorý 
ulahodí všetkým zmyslom - môžete 
sa tešiť na kubánskeho speváka 
Eusebia Nicolása Mena a jeho ško-
lu tanca, krásne tanečnice zo SZUŠ 

Xoana, kapelu Suzanne, ktorá nás 
spolu s DJ Mathiasom bude sprevá-
dzať celým večerom, bohaté pleso-
vé menu a pestré farby, miešané 
drinky, tombolu. Pre priaznivcov 
ľudovej hudby je pripravená aj Ľu-
dová hudba Lubená. 
 
Vstupenky v hodnote 45,00 € a 
35,00 € si môžete kúpiť v pokladni 
Domu kultúry. 

-pš- 




