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PRIEVIDZSKO

Č. 19 / 13. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (40.150 domácností)
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Verím, že peniaze z predaja krajského 
majetku ostanú v našom regióne 

Na poslednom rokovaní krajského zastupiteľstva bol odsúhlasený pre-
daj majetku po bývalej SOU v obci Pravenec a majetku po zrušenom 
Gymnáziu I. Bellu v Handlovej. Urobím všetko preto, aby peniaze z preda-
ja majetku boli použité na rozvoj nášho regiónu, t.j. v okrese Prievidza.
1: O kúpu majetku bývalej škole SOU Nábytkárske Pravenec požiadala 
obec Pravenec s tým, že na pozemkoch postaví obecné byty pre mladé 
rodiny. Obci Pravenec bolo zo strany poslancov vyhovené. Kraj majetok 
pre obec výhodne odpredá za osobitný zreteľ, v hodnote 209 632,95 
eur. Verím, že obec dokáže lepšie využiť predmetný majetok, ktorý môže 
slúžiť ľuďom na bývanie.
2: odpredaj majetku po bývalom Gymnáziu v Handlovej. Písal sa rok 
2019 a o kúpu areálu a budov po zrušenom Gymnáziu Ivana Bellu 
mala záujem firma ktorej vlastnícka štruktúra vlastní iné firmy s mno-
hotisícovými podlžnosťami. Cena majetku v roku 2019 predstavovala 
hodnotu cez 460 tisíc eur. Záujemca chcel tento majetok odkúpiť od 
TSK iba za 50 % z ceny, t.j. za 231 tisíc eur! Ihneď ako som sa dozvedel 
o neférovej ponuke voči Trenčianskemu kraju, začal som proti zámeru 
vystupovať na finančnej komisii. Argumentmi som presviedčal kraj-
ských poslaneckých kolegov, aby žiadosť pri hlasovaní v zastupiteľ-
stve nepodporili. Aj vďaka tlaku verejnosti sme celý zámer zmietli zo 
stola a krajský majetok sa nevýhodne NEPREDAL. Píše sa máj 2022 a 
na krajskom zastupiteľstve opäť hlasujeme o predaji gymnázia. So žia-
dosťou o kúpu majetku sa prihlásil iný záujemca z Handlovej. Majetok 
chce kúpiť ZA REÁLNU CENU, určenú znaleckým posudkom. Areál plá-
nuje plnohodnotne využiť. Ďakujem všetkým poslaneckým kolegom, 
ktorí môj postoj v roku 2019 podporili 
a vtedajší zámer nevýhodne odpredať 
majetok iba za 231 tisíc eur stopli. Dnes 
tento majetok predávame za viac ako 
460 tisíc eur. 
 

Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

• geometrické plány • vecné bremeno

• polohopisné a výškopisné plány

• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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komplet dvere + zárubňa 110€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 38€/prm       TVRDÉ 51€/prm
krátenie OD 20 cm
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Technické služby, prísp.org.mesta BOJNICE 
ponúkajú na prenájom reklamné 

plochy na oplotení Plážového 

kúpaliska v Bojniciach.

Rozmer jednej reklamnej plochy 1,8 x 2,9m. 

Mesačné nájomné: 20€ bez DPH.

Informácie: tsbojnice@centrum.sk
Telefón: 0904 681 898
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

ARMOLIPID PLUS 
30tbl  
-  výživový doplnok 
obsahujúci suchý 
extrakt dráča indického 
(Berberis aristata), 
červenú fermentovanú 
ryžu, polikonazol, 
kyselinu listovú, 
koenzým Q10 a 
astaxantín

BIODERMA NODE 
DS + šampón 
125ml 2+1 
- upokojujúci šampón 
na vlasy a pokožku 
hlavy s problematikou 
vážnejších stavov lupín, 
doprevádzaných 
svrbením

AU BLOCK 30 
kapsúl
- výživový doplnok, 
na diétny režim 
nervového pôvodu: 
bolesť chrbtice, 
syndróm karpálneho 
tunela, brnenie 
končatín

HERBEX 
ČISTEC 30g
- čistec lesný, 
čistec rovný (vňať)

AVENE 
Termálna 
voda 150ml 
1+1 
- čistá termálna 
voda

GS Mamatest 10 2 tes� v jednom 
balení 1+1 + DARČEK TERMOHRNČEK 
- pre maximálne včasnú detekciu tehotenstva

Nové modely obľúbených detských sandálov 
od 22.17€ aj na www.lekarenstm.sk

Dr. THEISS 
VITAMIN D3 

DIREKT-SPRAY 
20ml / 2000UI 

+ Vitamín K2

25,28€

37,92€

12,50€

15,63€ 4,97€

BASILUR 
SPRING TEA 
100g
- zelený čaj sypaný 
aromatizovaný, 
zloženie: zelený čaj 
89.25%, ananás plod 
2%, čerešňa plod 5%, 
nevädza kvet 0.25%, 
aróma (čerešňa)

9,70€

7,02€

16,90€

23,63€
2,18€

4,74€
9,48€

BIODERMA 
PHOTODERM MINERAL 
FLUID SPF50+ 75g
- pokožka alergická na 
chemické filtre a parfum, 
pokožka intolerantná voči 
slnečnému žiareniu; dospelí, 
deti, dojčatá od 6 mesiacov, 
100% minerálne filtre, 
veľmi vysoká 
UVA/UVB 
ochrana

16,88€

20,88€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz – Jawa okdúpim moto-
cykel, diely – seriózna dohoda, 
0908 205 521
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, 
Babetta, Stadion, Pionier, Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, 
0949 371 361

byty/predaj 3
» Predám 1,5 izbový byt v Čín-
skom múre 0910 704 450

byty/prenájom 4

domy/predaj 5
» Predám dom v Oslanoch, 
5-izb., podkrovný, komplet 
moderne zariadený, klimatizá-
cia, bazén, plyn, kanalizácia, 
pozemok 716 m2, 0905 643 
500
» Na predaj rozostavaný 4-izb. 
bungalov v obci Kľačno okres 
Prievidza, 0905 068 404

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim vrtáky MK, CSSR, zá-
vitníky, očká, univerzály, zve-
ráky, nepoužité, 0951 250 792
» Rušíte kovoobrábaciu diel-
ňu, sklad? Odkúpim nepoužité 
zásoby, 0951 624 900

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá priateľa 
na zoznámenie, 0940 642 703

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2 a 4ka.

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 9.45 h.
10.00 h. - 10.10 h.

Nováky-Lelovce  26. 5.
Lehota p. Vtáčnikom  26. 5.
Lazany 26. 5.
Kľačno, pri cintoríne 26. 5.

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
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www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•ťažké bremená

tel.: 0905 462 875 13
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

17.5.2022 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 17.5.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
17.5.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 17.5.2022

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Pavlína Luptáková

„Zastalo srdce, utíchol hlas, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť, žiaľ a strata.

Len smútok žiaľ a slzy v očiach ostali nám, keď teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu s nami.“

Dňa 15.5.2022 si pripomíname 3. výročie, čo 

nás opustila naša mama, babka a prababka

z Prievidze a dňa 29.9. by sa bola dožila 100 rokov.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.  

S láskou spomína celá rodina. 
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pán Vojtech Vacho. 

Dňa 17.5.2022 uplynie 5 rokov, 

čo nás opustil

 

Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomenuli.   

S láskou na neho spomína smútiaca rodina. 
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Obec Cigeľ v súlade so zákonom o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V CIGLI
s termínom nástupu do funkcie 1.9.2022.

Bližšie informácie a požiadavky sa dozviete 
na www.cigel.sk a https://zsmscigel.edupage.org/news/.

Termín doručenia prihlášok je do 20. mája 2022. 
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DLHODOBÁ BRIGÁDA 
PRE PRÁCU VODIČA
(aj invalidný, príp. starobný dôchodca)

DENNÉ VYPLÁCANIE 0948 763 037

Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik

5
9
-1
4
8



PD22-19 strana 8

SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO

SLUŽBY
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Milí Prievidžania, máj sa spája s oslavou Dňa matiek. V na-
šom meste som mal možnosť zablahoželať seniorkám v den-
ných centrách. Tento priestor využijem na poďakovanie všet-
kým mamám, ktoré vkladajú lásku a obetavosť do výchovy 
detí. Želám vám ešte veľa pokojných dní prežitých v zdraví v 
kruhu vašich najbližších, priateľov, ľudí, ktorí si vás vážia a 
splácajú tak dlh, ktorý voči vám my všetci máme.

O talente a výchove našich detí som sa presvedčil aj na 19. 
ročníku projektu EKOROK s Nestlé, ktorý vyvrcholil na Námestí 
slobody. Deti z piatich prievidzských základných a dvoch zák-

ladných škôl s materskou školou, sa tu predstavili pri príleži-
tosti Dňa Zeme záverečnou prezentáciou a vyhodnotením ich 
celoročného úsilia s podtitulom „Otvorme oči“. Žiaci v súlade so 
zadaním otvárali oči sebe i spolužiakom, inšpirácie na zlepše-
nie životného prostredia nachádzali všade.

Ak aj vám záleží na čistom životnom prostredí, môžete sa za-
pojiť do akcie Vyčisti svoje mesto. Koná sa pod záštitou mojej 
poslaneckej kolegyne Natálie Svítkovej a tento rok spojili tri 
výborné organizácie Spartan Training Group Prievidza, Čisto v 
Prievidzi a MsO SRZ Prievidza, aby pomohli pri čistení brehov a 
okolia rieky Handlovky. Stačí len prísť 14.5. v čase od 8:00 do 
11:00.

Aj záver môjho príspevku bude pozitívny. Poslanci na májo-
vom rokovaní schválili záverečný účet mesta za rok 2021. Dô-
ležitý dokument pozitívne hodnotí ekonomické ukazovatele v 
hospodárení, ako zvyšovanie majetku mesta a zníženie percen-
tuálnej zadlženosti mesta. V ekonomicky nestabilnom období 
uzavrela Prievidza rozpočtový rok 2021 v prebytku. Rozpočet 
na rok 2022 je nastavený na ďalšie 
investovanie do majetku mesta. 

Ak vás trápi akýkoľvek problém, 
neváhajte ma kontaktovať lubos.je-
lacic@prievidza.sk 

Som tu pre vás.
Ing. Ľuboš Jelačič,

viceprimátor Mesta Prievidza

0948 221 260

Prievidzská cesta
(areál šľachtiteľskej stanice)

BOJNICE
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Poslanci na májovom rokovaní schválili záverečný účet 
mesta za rok 2021. Dôležitý dokument pozitívne hodnotí 
ekonomické ukazovatele v hospodárení ako zvyšovanie 
majetku mesta a zníženie percentuálnej zadlženosti mes-
ta. V ekonomicky nestabilnom období uzavrela Prievidza 
rozpočtový rok 2021 v prebytku.

Samosprávy majú za sebou z pohľadu financií ďalší ťažký rok. 
Príjem samospráv zo strany štátu je čoraz viac komplikovanej-
ší a samosprávne kompetencie neustále narastajú. „Podielová 
daň, teda príjem samosprávy zo strany štátu, predstavoval po-
diel na rozpočtových príjmoch v roku 2010 až 58 % z celkových 
bežných príjmov rozpočtu mesta. V roku 2022 predstavuje po-
dielová daň však už menej ako 50 % všetkých bežných rozpoč-
tových príjmoch mesta. Aj v prvej zmene rozpočtu mesta na rok 
2022 musíme v prvom štvrťroku počítať so zníženým výnosom 
podielovej dane z príjmov o 300 000 eur,“ priblížila primátorka 
Prievidza K. Macháčková. Napriek zložitej finančnej situácii, 
Prievidza rok 2021 opäť dosiahla pozitívne výsledky.

Rok 2021 uzavreli prebytkom
Po uzatvorení rozpočtového roka je celkový prebytok rozpočtu 
za rok 2021 vo výške 3,3 milióna eur. Z tejto sumy po vyčlene-
ní 900 tisíc eur, ktoré sú účelovo viazané, môžu byť ostatné 
finančné prostriedky presunuté do rezervného fondu mesta. 
Na tvorbu rezervného fondu tak bola z rozpočtového prebytku 
vyčlenená suma až 2,4 milióna eur. Výrazný prebytok vznikol 
prebytkom finančných operácií.

Opäť nižšia úverovú zadlženosť a majetok mesta narástol
Zo záverečného účtu vyplýva, že percentuálna zadlženosť mesta 
v zmysle platnej legislatívy klesla v roku 2021 oproti predchádza-
júcemu roku o 1,53 % a celkovo je na úrovni iba  33,84 %. „Iste, 
mohli by sme znižovať zadlženosť mesta rýchlejšie. Prípadne 
na zníženie zadlženosti použiť viac ako dva milióny eur, ktoré 
sme ušetrili hospodárnou politikou na našom rezervnom fonde. 
My však chceme znižovať investičný dlh mesta a investovať do 
majetku mesta efektívne a takéto zníženie dlhu v tejto dobe by 
do budúcna znamenalo zvýšenie výdavkov mesta, nakoľko by si 
vedelo zabezpečiť nový úver za podstatne nevýhodnejších pod-
mienok, ako sú existujúce úvery, kde najvýznamnejším benefi-

tom je fixácia úrokov po celú dobu splatnosti úveru.  Pozitívnym 
ukazovateľom je rast hodnoty mestského majetku. Pri značnom 
investovaní vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za mestský 
úrad, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu ku dňu 
31. decembru 2021 v zostatkovej sume 112 571 140,76 eur. Oproti 
roku 2021 predstavuje nárast hodnoty majetku o viac ako dva 
milióny eur za jeden rok,“ vysvetlila primátorka. V roku 2020 
narástol majetok mesta ešte výraznejšie a to o 3,5 milióna eur.

Finančné investície aj v roku 2022
Rozpočet na rok  2022 je nastavený na ďalšie investovanie do 
majetku mesta. Avšak pôjde o realizáciu viac-menej iba pro-
jektov financovaných z eurofondov, na ktorých sa mesto Prie-
vidza bude podieľať spolufinancovaní. „Určite nás z pohľadu 
príjmov od štátu čaká ďalší náročný rok. Nemôžeme zabúdať, 
že vplyvom rastu cien zaznamenávame aj zvyšovanie finanč-
ných výdavkov. Napríklad na Zariadenie pre seniorov budeme 
z vlastných zdrojov len na strane bežného rozpočtu v tomto 
roku doplácať sumu 1 037 000 eur. Práve preto pozitívne hod-
notím, že sa nám stále darí dodržiavať štandard v poskytovaní 
služieb našim obyvateľom. Napríklad a napriek zložitosti do-
kážeme zachovávať pre našich obyvateľov daňové úľavy z titu-
lu tvrdosti zákona,“ uzavrela primátorka.  

Záverečný účet mesta ukazuje finančnú stabilitu Prievidze

Medzi najkrajšie kalendáre Slovenska patria aj kalendáre 
Prievidze. Mestské kalendáre získali čestné uznania v ce-
loslovenskej súťaži o najkrajší kalendár, ktorú organizuje 
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

V závere apríla sa v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhodnotenie 
a odovzdávanie ocenení celoslovenskej súťaže o najkrajší kalen-
dár Slovenska. Mesto Prievidza do súťaže okrem nástenného ka-

lendára Prievidzské peknoty 2022 prihlásilo aj stolový kalendár 
Prievidza 2022, ktorý bol v závere roka distribuovaný priamo do 
domácností. Oba kalendáre a získali vo svojich kategóriách čest-
né uznanie.

Celoslovenská súťaž o najkrajší kalendár je najdlhšie trvajúcou 
súťažou svojho druhu v rámci Slovenska. V tomto roku sa usku-
točnil už jej 30. ročník. 

Čestné uznanie pre prievidzské kalendáre

Koncom apríla 2022 začala spoločnosť Technické služby 
mesta Prievidza, zodpovedná za verejnú zeleň v meste 
Prievidza, s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. 
Na účel efektívnejšej realizácie týchto prác bola na túto se-
zónu doplnená nová technika.

Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka 
novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o 
tri kusy traktorových kosačiek v hodnote 34 999,99 € bez DPH. 
„Okrem strojovej techniky boli dokúpené aj dva zberné koše, 
ktoré budú k dispozícií v prípade enormného nárastu trávy,“ 
uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene. 

V tohtoročnej kosbe nová technika 
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0944 113 140
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