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PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce (mesta) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho
rozvoja1 základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja obce (mesta). Úlohou obce (mesta) podľa
citovaného zákona2 je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.
Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza na obdobie 2007-2013 je analýza súčasného
stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a
právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja
mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.
Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej
samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.

1
2

§ 5 a § 10 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
§ 17 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
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1. VYMEDZENIE, POLOHA ÚZEMIA A ZÁKLADNÁ GEOGRAFICKÁ
CHARAKTERISTIKA
1.1.

VYMEDZENIE A POLOHA ÚZEMIA

Skúmané územie mesta Prievidza je vymedzené na báze administratívnych hraníc. Zahŕňa katastrálne územie mesta Prievidza
s časťami Staré mesto (Prievidza I), Píly (Prievidza II), Necpaly (Prievidza III), Kopanice (Prievidza IV) a Štvrte (Prievidza
V). Časť Štvrte tvoria katastrálne územia pričlenených obcí Malá Lehôtka, Hradec a Veľká Lehôtka. K integrácii pôvodne
samostatnej obce Necpaly nad Nitrou došlo v roku 1944, Malá Lehôtka a Hradec boli k mestu pričlenené v roku 1960 a
Veľká Lehôtka v roku 1976.3 Prímestské štvrte majú vidiecky charakter a v prípade týchto pôvodne samostatných obcí zatiaľ
nedošlo k úplnému funkčnému a stavebnému spojeniu s vlastným mestom.4 Mesto Prievidza je administratívnym i
prirodzeným centrom okresu Prievidza (viď mapa č. 1.1.). Rozloha vymedzeného územia je 43,06 km² a k 1. januáru 2007 tu
žilo 51 646 obyvateľov.5

Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom v centrálnej časti Hornonitrianskej
kotliny, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom Prievidzská kotlina. Kotlinu obklopujú predhoria Strážovských
vrchov, Žiaru a Vtáčnika. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä dvoch
hlavných tokov, a to Handlovky a Nitry, medzi ktorými sa v centrálnej časti územia na pravom brehu Handlovky začali
usadzovať prví obyvatelia (viď mapa č. 1.2.).
Význam a pôsobenie polohy na rozvoj mesta sa počas historického vývoja menili. Prievidza leží na križovatke dávnych
obchodných ciest. Stredoveká lokalizácia mesta a jeho postavenie v širšom priestore nevyhnutne prispievali k potrebe
sebestačnosti, čo napomáhalo rozvoju širšej remeselníckej základne a obchodu.
Mestom prechádza železničná trať č. 140 v smere Nové Zámky – Lužianky – Chynorany – Prievidza, ktorá má nadregionálny
charakter. Ďalšie trate prechádzajúce mestom majú len regionálny význam, sú to trať č. 144 Prievidza – Nitrianske Pravno
a trať č. 145 v smere Prievidza – Handlová – Horná Štubňa, kde nadväzuje na železničnú trať Hronská Dúbrava – Vrútky,
3

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (1977)
S katastrálnym územím Prievidze hraničí okrem dvoch miest (Bojnice a Handlová) i osem vidieckych obcí (Lazany, Nedožery-Brezany a Malá Čausa na
severe, Veľká Čausa na východe, Cigeľ a Sebedražie na juhu a Koš a Opatovce nad Nitrou na západe).
5
Stred mesta leží na 48º 46´ severnej geografickej šírky a 18º 36´ východnej geografickej dĺžky v nadmorskej výške 260 m (Vojtášová 2004). Rozpätie
nadmorskej výšky sa v predmetnom území pohybuje od 257 m na nive Handlovky, kde opúšťa rieka katastrálne územie až po 887 m na vrchu Holovo v pohorí
Vtáčnika na juhovýchode katastrálneho územia.
4
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ktorá prepája severný hlavný ťah s južným hlavným železničným ťahom. Všetky tri železničné trate sa zbiehajú v Prievidzi,
ktorá je významným železničným uzlom pre širšiu spádovú oblasť. Najdôležitejšou cestnou komunikáciou prechádzajúcou
mestom v západo-východnom smere je cesta I. triedy I/50, ktorá je zároveň medzinárodným cestným ťahom E-572, a to v
smere Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom, kde sa napája na medzinárodný cestný ťah E-571 (rýchlostná cesta R1)
Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen. V severojužnom smere prechádza mestom cesta I. triedy I/64 spájajúca mestá
Žilina – Prievidza – Nitra – Nové Zámky – Komárno.6 Na území mesta sa nachádza i letisko medzinárodného významu
s nepravidelnou dopravou. Najbližšie letiská medzinárodného významu s civilnou prepravou sú v Sliači a Piešťanoch v
dostupnosti približne 70 km. Najbližší verejný prístav vnútrozemskej vodnej dopravy v Komárne je vzdialený 142 km po
železnici a 154 km po cestnej sieti (viď kapitola 6, mapa č. 6.1.)
Z hľadiska územného členenia je Prievidza sídlom okresu, prvého v poradí medzi deviatimi okresmi Trenčianskeho kraja
podľa rozlohy (960 km²), ako aj počtu obyvateľov (139 502) v roku 2005. Z hľadiska správneho členenia je Prievidza
centrom jedného z piatich obvodov Trenčianskeho kraja, zahŕňajúc pritom okresy Prievidza a Partizánske. Vo veľkostnom
rebríčku slovenských miest podľa počtu obyvateľov (rok 2005) je Prievidza na 11. mieste v spoločnosti miest Trenčín,
Poprad, Zvolen a Považská Bystrica.
Najbližším mestom sú Bojnice, ktoré s Prievidzou priamo susedia a tvoria takmer súmestie. V malej vzdialenosti od
Prievidze sa nachádzajú i ostatné mestá okresu Prievidza, a to Nováky (10 km) a Handlová (18 km). Od krajského mesta je
Prievidza vzdialená 68 km, čo svedčí o okrajovej polohe mesta v rámci kraja. Od Bratislavy je Prievidza vzdialená 170 km,
pričom hlavné mesto SR je zároveň i najbližším veľkomestom k Prievidzi podľa cestných vzdialeností. Prievidza sa nachádza
v oblasti rozhrania štyroch krajov súčasného administratívneho členenia, čo potvrdzujú i cestné vzdialenosti k najbližším
krajským sídlam. Od Trenčína je mesto vzdialené 68 km, od Žiliny dokonca len 64 km, od Banskej Bystrice 74 km a od Nitry
90 km. Prievidza sa vzhľadom na metropolitné regióny Európy nachádza v periférnej polohe.7

1.2.

FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA8

1.2.1
LITOGEOGRAFICKÁ
A MORFOGEOGRAFICKÁ
CHARAKTERISTIKA
Predmetné
územie
je
zložené
z relatívne
mladých treťohorných
hornín (neogén). Z litogeografického
hľadiska možno v rámci územia
vnímať dve hlavné oblasti.
Prvou je kotlinová časť katastra
(intravilán vlastného mesta okrem
Štvrtí), ktorú tvoria vrstvy ílov,
pieskov a štrkov z obdobia pontu
prechádzajúce
v severovýchodnom
cípe katastra do neogénnych vulkanitov
(pyroxenické
a amfibolickopyroxenické
andezity)
z obdobia
sarmatu – spodného panónu. Ide
o pomerne stabilné územie bez hrozby
zosuvov.
Druhou je oblasť predhoria na pomedzí
vlastného mesta a Štvrtí, tvorená
staršími andezitmi z obdobia bádenu,
miestami prechádzajúcimi do ílovcov,
pieskovcov
a zlepencov,
pričom
juhovýchodnú časť Štvrtí tvoria
neogénne vulkanity a vulkanoklastiká
(najmä andezity) zdvíhajúceho sa
pohoria Vtáčnik (vrch Holovo). Toto
územie je menej stabilné, viac
náchylné
k zosuvom
a svahovým
deformáciám, čiastočne spôsobenými
i hlbinnou ťažbou hnedého uhlia v tejto
oblasti.
Kvartérne sedimenty pokrývajúce
kotlinovú časť katastra sú zväčša
riečneho
(fluviálneho)
pôvodu,
sedimenty riek Nitra a Handlovka sú
6
7
8

Slovenská správa ciest (2004)
http://www.viamichelin.com
Táto časť je spracovaná najmä na základe informácií z publikácie Atlas krajiny SR (2002), ak nie je uvedené inak.
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tvorené humóznymi hlinami alebo hlinito-piesčitými hlinami dolinných nív. Proluviálne sedimenty hlinitých až hlinitopiesčitých štrkov náplavových kužeľov sa nachádzajú v oblasti ľavostranných prítokov rieky Handlovka (Hradecký potok
s Mraznicou a Moštenica). Svahové delúviá tvorené hlinami a prvkami skeletu dosahujú významnejšiu hrúbku (2 až 5 m)
v oblasti eróznej kotlinky Hradca a Malej Lehôtky. Najvýznamnejšími recentnými antropogénnymi sedimentmi (vznikli
činnosťou človeka a spoločnosti v území) sú haldy a navážky ako produkty banskej činnosti – nachádzajú sa na juhozápade
katastra severne od bane Cigeľ.
Na územie Prievidze zasahujú dva geomorfologické celky – Hornonitrianska kotlina a Vtáčnik. Územie mesta leží v
centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom Prievidzská kotlina. Tá zaberá
väčšinu katastrálneho územia po oboch brehoch rieky Handlovka, pričom vo svojej južnej časti sa zvažuje do časti zvanej
Cigeľské predhorie, na ktoré nadväzuje pohorie Vtáčnik, zaberajúce juhovýchodný cíp katastra mesta (časť Štvrte). Na
Prievidzskú kotlinu v severovýchodnej časti mesta nadväzuje okrajovo i Handlovská kotlina.9
Intravilán mesta sa nachádza na reliéfe rovín a poriečnych nív, na ktoré s rastúcou vzdialenosťou od tokov nadväzujú riečne
terasy. Krajinu tu tvoria roviny so sklonom svahov v priemere nepresahujúcim 2,5º. Reliéf je tu značne antropogénne
transformovaný. Do stavu krajiny, aký poznáme dnes, tu výrazne zasiahli v kvartéri svojou činnosťou rieky. Územie
intravilánu, najmä medzi riekami Nitra a Handlovka, predstavuje zároveň najvhodnejší priestor pre rozvoj socioekonomických aktivít, s ďalšími možnosťami pre rozširovanie intravilánu i smerom na juh a juhovýchod k Štvrtiam.
Na pomedzí vlastného mesta a Štvrtí je reliéf členitejší a postupne prechádza do mierne členitých pahorkatín až stredne
členitých vrchovín, ktoré dominujú na území Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca. V území extravilánu na juhovýchode,
kde sa Hornonitrianska kotlina stretáva s pohorím Vtáčnik, má krajina charakter stredne členitej nižšej hornatiny so stredným
uhlom sklonu 2,6º - 6,0º. Nachádza sa tu i najvyššia kóta katastra – vrch Holovo s nadmorskou výškou 887 m, kde stredný
uhol sklonu dosahuje 6,1º - 12,0º a lokálne i viac. Reliéf tu predstavuje limitujúci faktor pre rozvoj socio-ekonomických
aktivít.
K najdôležitejším zdrojom nerastných surovín Prievidze a okolia patria ložiská hnedého uhlia a lignitu. Uhoľné ložiská v
handlovsko-nováckej hnedouhoľnej panve predstavujú v súčasnosti jedno z hlavných ložísk ťažby prírodných zdrojov na
Slovensku vôbec. Mimo ložísk hnedého uhlia a lignitu sa na území mesta nachádza ešte tehliarska hlina, ďalšie surovinové
zdroje svojím významom neprekračujú miestnu úroveň.
1.2.2
KLIMAGEOGRAFICKÁ A HYDROGEOGRAFICK Á CHARAKTERISTIKA
Podľa údajov meteorologickej stanice SHMÚ (údaje za obdobie 1961-1990) nachádzajúcej sa v Prievidzi priemerná ročná
teplota vzduchu dosahuje 8,8ºC, najteplejším mesiacom je júl (priemerná teplota 18,9ºC) a najchladnejším je január
(priemerná teplota -1,6ºC). Ročná amplitúda teploty vzduchu je 20,5ºC. Ročne sa tu v priemere vyskytuje 50 a viac letných
dní (s denným maximom teploty vzduchu aspoň 25ºC) a vyše 100 mrazových dní (s denným minimom teploty vzduchu
nižším než 0ºC). Prevládajúcim prúdením vetra na sledovanom území je severovýchodné, resp. juhozápadné, transformované
v smere doliny rieky Nitra v rámci Hornonitrianskej kotliny. Úplné bezvetrie je pre Prievidzu podľa dlhodobých pozorovaní
málo častým javom.
Popri teplote vzduchu sú rozhodujúcim ukazovateľom klímy zrážky. Ročný chod zrážok je jednoduchý s maximom v júli (97
mm) a minimom v marci (41 mm). V jarných mesiacoch sa úhrn zrážok zvyšuje a vrcholí v lete, kedy sú časté letné búrkové
lejaky. V zimných mesiacoch výdatnosť zrážok (zväčša vo forme snehu) klesá, priemerný počet dní so snehovou pokrývkou
je 60 až 80. Priemerný ročný úhrn zrážok je 697 mm.
Z globálneho hľadiska sa územie nachádza na rozhraní oceánskeho a kontinentálneho typu klímy v rámci mierneho
podnebného pásma. Podľa klimatickej klasifikácie predmetné územie patrí do teplej klimatickej oblasti, okrsku T6, ktorý je
teplý, mierne vlhký s miernou zimou. Juhovýchodný okraj územia (extravilán Štvrtí) postupne prechádza do miernej
a v najvyšších polohách (vrch Holovo) až do chladnej klimatickej oblasti.
Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k základnému povodiu Nitry. Nitra Prievidzou preteká
v dĺžke 5 km a tvorí prírodnú hranicu na severozápade katastra, oddeľujúc tak Prievidzu od Bojníc. Najvýznamnejším
vodným tokom v predmetnom území, a zároveň prítokom Nitry, je však Handlovka, ktorá tvorí os intravilánu a preteká
mestom v smere východ-západ. Podľa hydrologických charakteristík patrí územie Prievidze do vrchovinno-nížinnej oblasti,
pričom obe rieky tu majú dažďovo-snehový typ odtoku, s maximálnymi prietokmi v marci (s výrazným podružným zvýšením
vodnosti na prelome jesene a zimy) a minimálnymi v septembri. Dlhodobý priemerný prietok Nitry pred pribratím prítokov
na území Prievidze predstavuje 2,32 m3/s (stanica Nedožery-Brezany). Dlhodobý priemerný prietok Handlovky v Prievidzi je
1,36 m3/s (údaje sú za roky 1931-1980).10 Pri povodniach však absolútne maximálne prietoky môžu dosahovať až približne
60 m3/s, ako pri povodni v roku 1976. Vodné toky prešli v predmetnom území značnou antropogénnou transformáciou
(najmä Necpalský potok). Kvalita povrchových vôd sa radí k silne znečisteným. Na území Prievidze sa nachádza i niekoľko
malo plošných vodných plôch (rybníky pri Hradeckom potoku, vodná nádrž na Moštenici II, mokrade a odkaliská pri bani
Cigeľ).
Podmienky pre akumuláciu podzemných vôd v danom území v kvartérnych aluviálnych sedimentoch Nitry a Handlovky sú
málo priaznivé. Vzhľadom na prevahu málo priepustných sedimentov na povrchu dosahujú zásoby približne 100 l/s.
V oblasti Ciglianskeho predhoria a pohoria Vtáčnik na juhovýchode územia Prievidze dosahujú zásoby 170 l/s, keďže
retenčná schopnosť tamojších neovulkanitov je o niečo vyššia. Výdatnosť prameňov je však nízka. Na území mesta sa
nenachádzajú významné minerálne pramene s výdatnosťou nad 1 l/s, čo tiež súvisí s geologickou štruktúrou. Významný
priľahlý zdroj termálnych prameňov (ich teplota sa pohybuje od 34°C do 38°C) sa však nachádzajú v susedných Bojniciach.
Významne sa podieľajú na rozvoji kúpeľníctva a cestovného ruchu regiónu.
9

Mazúr – Lukniš (1980)
Adámyová et al. (1989)

10
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1.2.3
PE D O G E O G R A F I C K Á A B I O G E O G R A F I C K Á C H A R A K T E R I ST I K A
Z celkovej rozlohy katastra Prievidze 4 306 ha tvorí poľnohospodárska pôda 1 753 ha (s prevahou ornej pôdy), lesné
pozemky 1 530 ha (s prevahou hospodárskych lesov) a vodné plochy 48 ha.11 Na predmetnom území môžeme identifikovať
na základe morfogenetickej klasifikácie tri hlavné skupiny pôd: iniciálne, hydromorfné a hnedé (sialitické). 12 Iniciálne pôdy
sú tu zastúpené fluvizemou kultizemnou a glejovou na riečnych nivách Nitry a Handlovky. Ďalšou azonálnou skupinou pôd
na skúmanom území sú hydromorfné pôdy, konkrétne pseudoglej modálny, kultizemný a luvizemný (nasýtený až kyslý),
ktorý sa vyskytuje najmä na prolúviach ľavostranných prítokov Handlovky a v oblasti severovýchodu územia (Necpaly). Na
zvetralinách andezitov a ich epiklastík v pohorí Vtáčnik, zaberajúcich väčšinu extravilánu v juhovýchodnej časti Prievidze,
prevažujú v zalesnenom území hnedé pôdy s výskytom kambizeme pseudoglejovej (nasýtenej).
Plošne najvýznamnejším pôdnym druhom na území mesta sú hlinité pôdy, ktoré sa vyskytujú takmer na celom území
katastra. Ílovito-hlinité až ílovité pôdy sa nachádzajú v severovýchodnej časti územia (Necpaly). Piesčito-hlinité pôdy
dominujú na juhovýchode územia v pohorí Vtáčnik v nadmorskej výške nad 500 m.
Z hľadiska kultúrnej úrodnosti sú z pôdnych typov najkvalitnejšie fluvizeme a z pôdnych druhov hlinité pôdy. Vzhľadom na
nízku až strednú produkčnú bonitu identifikovaných pôd však pri priestorovom raste mesta nedochádza ku
konfliktnému záberu najbonitnejších poľnohospodárskych pôd.
Pôvodná vegetácia sa v záujmovom území zachovala do súčasnosti len na neprístupných miestach, zväčša však bola
nahradená inými spoločenstvami alebo úplne odstránená. Prirodzený vegetačný kryt tvoria jaseňovo-brestovo-dubové lesy
(lužné lesy) na nivách riek Nitra a Handlovka a na ne nadväzujúce karpatské dubovo-hrabové lesy na riečnych terasách (s
ostrovčekmi dubových a cerovo-dubových lesov), ktoré spolu v území dominujú. Na pomedzí vlastného mesta a Štvrtí
(juhovýchodná diagonálna polovica územia) prevládajú podhorské bukové lesy, na ktoré vo vyšších polohách (pohorie
Vtáčnik) nadväzujú bukové a jedľovo-bukové lesy. Pôvodné porasty museli často ustúpiť lúkam, pasienkom, ornej pôde
alebo boli zastavané. V rámci fytogeograficko-vegetačného členenia patrí územie mesta do Bukovej zóny.
Z hľadiska súčasnej vegetácie možno územie rozdeliť na štyri hlavné oblasti: 1. intravilán vlastného mesta s vegetáciou
typickou pre urbanizované územia; 2. intenzívne poľnohospodársky využívaná krajina v západnej časti územia; 3. územia
priľahlé k intravilánom Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca s lúkami, pasienkami, ornou pôdou ale i pôvodnými
drevinami a 4. lesné komplexy v juhovýchodnom cípe územia (pohorie Vtáčnik) ale i v severovýchodnom okraji katastra
(Necpaly).
Osud pôvodných živočíšnych spoločenstiev je spätý s pôvodnou vegetáciou, odstránením ktorej sa rozpadli, ich jedince sa
odsťahovali, vyhynuli alebo prispôsobili novým podmienkam. V súčasnosti sa v danom území vyskytujú živočíšne
spoločenstvá lesov; polí a lúk; vôd, močiarov a brehov; ako i ľudských sídlisk. Zoogeograficky patrí predmetné územie do
podkarpatského úseku Provincie listnatých lesov.
Na území mesta sa nachádzajú dve malo plošné chránené územia: 1. Hradisko (1,7 ha) a 2. Kobylince (2,51 ha), ktoré ako
prírodné pamiatky patria do najvyššieho 5. stupňa ochrany. Veľkoplošné chránené územia typu CHKO či NP na územie
nezasahujú.13

1.3.
HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A ADMINISTRATÍVNY
VÝVOJ14
Počiatky osídlenia priestoru dnešnej Prievidze siahajú do doby kamennej. Podľa výskumov a nálezov sa najstaršie stopy
osídlenia zachovali z neolitu (6.-3. tisícročie pred naším letopočtom). V dobe bronzovej (1200-700 pred naším letopočtom)
prišiel na územie Prievidze ľud popolnicových polí so svojou lužickou kultúrou a vybudoval si osadu na dnešnom Námestí
slobody. Archeologické nálezy v oblasti hornej Nitry hovoria o osídľovaní slovanskými predkami už na prelome 7. a 8.
storočia. Je pravdepodobné, že územie Prievidze bolo v tej dobe súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a neskôr
i Veľkomoravskej ríše. Keďže Prievidza bola v tom čase križovatkou starej obchodnej cesty (táto cesta bola jedným z
priechodov cez hornú Nitru smerom do Turca, ktorý nadväzoval na tzv. Soľnú cestu a Jantárovú cestu spájajúcu Panóniu
s Baltom), urýchlilo sa tak i jej osídlenie.
Územie hornej Nitry, v rámci ktorého sa predmetné územie nachádza, sa včlenilo do uhorského štátu po roku 1018 v rámci
Nitrianskeho komitátu (hradského španstva). Ten sa na prelome 13. a 14. storočia pretvoril na Nitriansku stolicu, ktorej
nasledovníkom od roku 1867 bola Nitrianska župa. Administratívny vývoj Prievidze vzhľadom na príslušnosť k hierarchicky
vyšším územným celkom bol až do 20. storočia pomerne stabilný (viď mapa č. 1.3. a mapa č. 1.4.).15
Prvá hodnoverná písomná zmienka o Prievidzi je z roku 1113, aj keď slovanská osada (nazývaná v tej dobe Preuigan)
existujúca nad sútokom Handlovky a Nitry na ceste do Turca (a Poľska), vznikla už podstatne skôr (na prelome 7. a 8.
storočia). Z roku 1276 máme prvú písomnú zmienku o prievidzskom hrade (Castrum Preuge), ktorý stál na dnešnom
Mariánskom vŕšku na pravom brehu rieky Prievidza (dnešná Handlovka), spolu s neskororománskym kostolom Panny Márie
z 13. storočia. Hrad mal svoje hradné územie (obvod), z ktorého výnos zabezpečoval plnenie jeho funkcií a pravidelný príjem
do kráľovskej pokladnice. Dočasným správcom prievidzského hradného obvodu bol i Matúš Čák Trenčiansky (asi 12601321). Posledná písomná správa o prievidzskom hrade je z roku 1321, kedy hradný obvod zanikol.

11

Dobiaš (2004)
Šály et al. (2000)
Rózová a kol. (1996)
14
Táto časť je spracovaná najmä na základe informácií z nasledovných publikácií: Čiliak (2006) a Prievidza nepoznaná (1998).
15
Bačík (2001) a Slavík (1997)
12
13
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Prievidza v 14. storočí
V prvej polovici 14. storočia Prievidza ležala na križovatke dôležitých obchodných ciest, čo prispievalo k rozvoju obchodu
a remesiel (k najstarším miestnym remeslám sa radí hrnčiarstvo a spracovanie kovov, neskôr sa k nim pridáva i tkáčstvo), a
tak sa z prevažne poľnohospodárskeho a trhového strediska mení na obchodné a remeselné centrum. Podľa niektorých
zdrojov pôvodnú Prievidzu v tej dobe tvoril hrad a podhradie (v priestore Dlhej ulice). Prievidžania zrejme ešte v prvej
polovici 14. storočia začali stavať farský kostol sv. Bartolomeja a naň nadväzujúce námestie so štvorcovým pôdorysom,
okolo ktorého vzniká pravidelná sieť ulíc. Pri premene osady na mesto získala Prievidza asi v roku 1325 žilinské
(tešínske) mestské právo s výsadou dedičného richtára (šoltýsa) a práva na konanie trhov a podnikanie v remeslách,
oslobodenie od mýta či možnosť stavať mestské hradby. Rozvoj mesta však bol pribrzdený už v roku 1369, kedy boli výsady
Prievidzi odobrané.
Vďaka iniciatíve mešťanov Prievidzi kráľovná Mária udelila mestské privilégiá dňa 28. januára 1383, pričom išlo o
výsady a slobody na základe tzv. budínskeho práva, ktoré mali v tej dobe len významné sídla (napr. Bratislava, Košice,
Bardejov či Banská Bystrica). Mestské výsady boli právne a hospodárske. Výsady právneho charakteru vyňali mesto spod
zemepanskej kráľovskej justície a právomoci šľachtického stavu (najmä bojnických kastelánov (správcov), ich zástupcov
a úradníkov). Medzi základné hospodárske výsady, ktoré vytvárali podmienky na rozvoj trhu a remesiel, patrilo právo konať
trhy a jarmoky, slobodné užívanie lesov a pasienkov na kráľovskej pôde. Dôležitým zdrojom príjmov slobodného mesta bol
obchod. Rozvoj remesiel v meste malo podporovalo i míľové právo, ktoré umožňovalo Prievidžanom na území stavať a
používať zariadenia na vodný pohon a právo rybolovu, zároveň chránilo aj obchodnú činnosť mesta vrátane monopolu na
konanie trhov vo vymedzenom okruhu (7-8 km) iba v meste Prievidza. Okrem tradičných remesiel, ktoré existovali už v
časoch dedičných richtárov (mäsiari, pekári, ševci, kováči), boli v meste v tej dobe krajčíri, kupci so soľou, súkenníci,
garbiari a ďalší. Medzi výsady hospodárskeho charakteru patrilo i pozemkové vlastníctvo mesta, týkajúce sa troch lokalít:
Michalovej Lehôtky (dnes Veľká Lehôtka), Lúčky (dnes Malá Lehôtka) a Moštenice (zanikla asi v 15. storočí), ktoré sa stali
poddanými osadami (a i v súčasnosti sú súčasťou mesta). Významnú úlohu zohráva v histórii mesta školstvo. Po roku 1383
sa v meste usadil rád karmelitánov, ktorí obývali kláštor na Mariánskom vŕšku na tzv. Skale, kde bola zriadená i farská škola.

Prievidza v 15. storočí
Pod vplyvom silnejúceho tlaku bojnických pánov na mestské výsady žiadali prievidzskí mešťania v roku 1429 od kráľa
Žigmunda potvrdenie výsad z roku 1383. Ten však výsady nepotvrdil v plnej miere a zrušil ustanovenia o míľovom práve,
čím sa začala premena slobodného kráľovského mesta Prievidza na zemepanské mesto patriace do bojnického panstva. V tej
dobe utrpela Prievidza na prestíži a upadla i hospodársky, najmä po tom, keď sa roku 1430 dostalo bojnické panstvo do rúk
magnátskeho rodu Noffryovcov. Prievidza nebola opevnená, nemala vlastné vojsko a pri obrane mesta bola odkázaná na
pomoc bojnických pánov. Prievidza sa tak po krátkom čase slobodného rozvoja stáva od druhej polovice 15. storočia až do
konca feudalizmu zemepanským mestom v rámci bojnického panstva. Napriek tomu bola Prievidza začiatkom 15. storočia
známym trhovým a remeselníckym strediskom. Význam obchodných ciest, na križovatke ktorých Prievidza ležala,
potvrdzujú aj tri mýtne stanice sústredené na pomerne malom území Prievidze, Ráztočna a Nedožer. Stanice zabezpečovali
príjem z obchodných ciest na Považie, Pohronie a do Turca.
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Prievidza v 16. storočí
V 16. storočí sa v kultúrnom a spoločenskom živote Prievidze, podobne ako v iných mestách Slovenska, výrazným
spôsobom prejavila reformácia, pod vplyvom ktorej vznikla v Prievidzi v roku 1560 latinská evanjelická škola, ktorá
nahradila dovtedajšiu kláštornú školu.
Nové možnosti pre rozvoj obchodu sa Prievidzi ponúkli v druhej polovici 16. storočia, keď Turci obsadili južné územie
Uhorska a po prerušení spojenia medzi Viedňou a Sedmohradskom sa Prievidza zrazu ocitla na jednej z najdôležitejších
obchodných a poštových ciest v monarchii. Táto cesta viedla z Viedne cez Bratislavu a Prievidzu ďalej cez Turiec,
Ružomberok, Prešov, Košice až do Sibiu v Sedmohradsku. V Prievidzi bolo prepojenie do stredoslovenských banských miest
(Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Bystrica). V roku 1564 bola v meste zriadená poštová stanica. V roku 1599 počas
plienenia hornej Nitry Turci podpálili Bojnice i Prievidzu.
Prievidza v 17. storočí
Od roku 1636 sa mesto ako súčasť bojnického panstva stáva spolu s ním objektom kráľovského zálohu a dostáva sa do rúk
Pálffyovcom. Po príchode rehole piaristov (súčasť rekatolizácie) do mesta sa v roku 1666 začalo vyučovať v piaristickej
škole, ktorá mala v roku 1672 skoro 300 žiakov. Piaristické gymnázium v prostredí novopostaveného kolégia (rok 1675) sa
stalo významným miestnym strediskom kultúry a vzdelanosti až do začiatku 20. storočia. V 17. storočí mesto utrpelo počas
stavovských povstaní a kuruckých výprav a v roku 1678 bolo vyplienené a podpálené Thökölyho vojskami (z 272 domov v
meste nezostal ani jeden neporušený). Mesto bolo opätovne pustošené Turkmi v rokoch 1681 a 1683, ako i Rákocziho
vojskami v roku 1704.
Prievidza v 18. storočí
V 18. storočí nastáva v meste nielen obnova starých remesiel, obchodu a poľnohospodárstva, ale i ich ďalší rozvoj. Takmer
polovica obyvateľov mesta sa zaoberalo remeslami a obchodom, v Prievidzi existovalo približne 40 cechov. V roku 1753
v meste pribudol barokový piaristický kostol ako tretí v poradí. Spor medzi Prievidzou a bojnickým panstvom sa však
preniesol aj do 18. storočia, kedy opätovne dochádza k snahe bojnických zemepánov (v tej dobe Pálffyovci) odobrať mestu
i jeho zvyšné privilégiá. V roku 1764 súd vyhlásil pôvodné privilégiá slobodného kráľovského mesta za zastarané a neplatné,
čím sa Prievidza ocitla na úrovni poddanskej dediny. Toto rozhodnutie sa stretlo nevôľou mešťanov, čo vyvrcholilo v roku
1771 „vzburou prievidzských žien“. Ako odpoveď na tento akt a neústupnosť mešťanov kráľovná Mária Terézia rozhodla, že
s mestom, ktoré dlhé obdobie žilo a spravovalo sa podľa výsad slobodných miest, nemožno zaobchádzať ako s ostatnými
poddanskými obcami. Uložila preto Nitrianskej stolici, aby sprostredkovala vypracovanie osobitnej zmluvy, v ktorej by sa
zohľadnili práva obidvoch strán - bojnického panstva a mesta.

Prievidza v 19. storočí
Tri požiare, ktoré v Prievidzi vznikli v prvej tretine 19. storočia (v rokoch 1824, 1828 a 1832) a epidémia cholery (rok 1831)
opäť zdecimovali vzmáhajúce sa mesto. Revolučné udalosti v Uhorsku v rokoch 1848-49 neovplyvnili život v Prievidzi
významne, hoci od roku 1849 sa mesto stalo sídlom slúžnovského úradu a v rokoch 1850-54 i sídlom okresného súdu. V roku
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1870 malo mesto 2 719 obyvateľov. V roku 1871 Prievidza definitívne stráca mestské výsady a na základe nových
zákonných úprav, podobne ako väčšina feudálnych mestečiek v Uhorsku, je hierarchicky preradená do kategórie tzv. veľkých
obcí s vlastnou samosprávou riadiacou chod sídla. V meste prevládalo poľnohospodárstvo (živilo sa ním 40% obyvateľov),
remeselnou výroba a priemysel (32%). Nastupujúci rozvoj priemyslu však Prievidzu obchádzal, od roku 1877 sa v okolí
mesta začína ťažiť hnedé uhlie. Väčšiemu rozvoju v meste bránil nedostatok dopravných spojov, až do roku 1896 chýbalo
mestu dopravné spojenie prostredníctvom železnice. Až na prelome 19. a 20. storočia prechádza postupne cechová výroba na
priemyselnú bázu. Popri mlynoch sa zakladá súkennícke družstvo, továreň na spracovanie ovocia a liečivých bylín, pálenica,
tehelňa a píly na spracovanie dreva. V roku 1899 bola v meste zriadená prvá tlačiareň.
Prievidza v 20. storočí
Nedostatok pracovných príležitostí v meste vedie začiatkom 20. storočia k vysťahovalectvu. Začiatkom 20. storočia sa
v meste vytvára továreň Carpathia (najprv spracovanie liečivých rastlín, neskôr ovocia). Okrem Carpathie, pálenice a tehelne
v tej dobe v meste niet iných tovární. Počas existencie Československej republiky prešlo mesto významnými zmenami.
V rokoch 1923-28 bolo sídlom okresu v rámci Nitrianskej veľžupy, sídlom okresného súdu, upravilo sa historické námestie, v
roku 1925 v meste začala elektrifikácia, na prelome 20. a 30. rokov bol postavený nový vodovod a verejná kanalizácia. K
trom ľudovým školám a ku gymnáziu (nová budova od roku 1930) pribudla v roku 1920 učňovská škola, roku 1926 ľudová
škola hospodárska, a roku 1931 meštianska škola. Po dlhom čase začali v meste pribúdať aj nové obytné domy (obytná štvrť
na Pieskoch a ulica na Bojnickej ceste). V rokoch 1928-38 je mesto i v rámci krajinského zriedenia naďalej sídlom okresu. V
roku 1929 otvorili v meste zdravotný ústav a v roku 1933 Mestský dom a v roku 1938 kultúrny dom. Kým pri sčítaní ľudu v
roku 1921 malo mesto 3 726 obyvateľov, roku 1930 v Prievidzi žilo už 4 369 obyvateľov. Počas trvania Slovenského štátu je
mesto počas rokov 1940-45 sídlom okresu v rámci Nitrianskej veľžupy.

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 mesto postupne mení svoj charakter a stáva sa strediskom okolitého banského
priemyslu a pridružených odvetví. Od 50. rokov 20. storočia sa v meste a jeho okolí buduje podľa sovietskych vzorov
najväčší palivovo-energetický komplex Slovenska, založený na ťažbe a spaľovaní hnedého uhlia a lignitu. Okrem
intenzívneho využívania uhoľného ložiska a naň nadväzujúcich odvetví energetiky a chémie sa v meste rozvíjajú i odvetvia
spracovateľského priemyslu (nábytkársky, obuvnícky, strojársky, elektrotechnický, polygrafický a potravinársky). Existencia
uhoľného baníctva a energetiky, ktoré boli v okrese Prievidza lokalizované na základe rozhodnutia z centrálnej úrovne,
spôsobila výrazné znehodnotenie životného prostredia. V rokoch 1949-60 je mesto sídlom okresu v rámci Nitrianskeho kraja.
Po nástupe komunistického totalitného režimu v 50. rokoch 20. storočia začína násilný proces socialistickej
industrializácie a urbanizácie a vznikajú prvky komplexnej bytovej výstavby a urbanisticky negatívne pôsobiaca živelná
socialistická výstavba (najmä v nasledujúcich urbanistických obvodoch: Dlhá ulica, sídlisko Kopanice, Kolotoč, Bojnická
cesta, Zapotôčky, Nové Mesto, Terasy, Prednádražie a Píly). Mesto, ktorého jadrom stáročia bolo námestie a priľahlá Dlhá
ulica, sa lúčovito rozrastá do troch smerov: východný, západný a južný. Východný a západný smer (zóny bývania
a občianskej vybavenosti) od seba oddeľuje železničná trať. Južný smer (zóna priemyslu) je od ostatných oddelený riekou
Handlovka. Juhovýchodne od intravilánu vlastného mesta sa rozvíjajú pôvodne samostatné sídla Veľká Lehôtka, Malá
Lehôtka a Hradec, ktoré sa pričlenili k Prievidzi v 20. storočí, zachovali si vlastný ráz a majú prevažne obytnú funkciu.
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V roku 1991 bolo v Prievidzi spolu 3 668 domov, z toho 3 471 trvale obývaných, a v rámci nich sa nachádzalo 16 694
obývaných bytov.16 Byty v rodinných domoch (z celkového počtu bytov v meste tvorili v roku 1991 len 13,7%) dominujú
v mestskej časti Štvrte, ktoré tvoria pôvodne samostatné vidiecke obce Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Priebeh
industriálnej urbanizácie mesta možno pozorovať i na základe vývoja počtu obyvateľov. Kým v roku 1950 mala Prievidza
6 746 obyvateľov (necelých 10% z počtu obyvateľov okresu), v roku 1961 už to bolo 19 308 obyvateľov (takmer 20%
z počtu obyvateľov okresu). Trend pokračoval i naďalej, v roku 1980 malo mesto 40 813 obyvateľov (približne tretina
z počtu obyvateľov okresu) a v cenze z roku 1991 počet obyvateľov dosiahol 53 424 obyvateľov (takmer 40% z počtu
obyvateľov okresu). Narastajúci podiel obyvateľstva bývajúceho v Prievidzi na celkovom počte obyvateľov okresu, ktorý
predstavuje prirodzené spádové územie s centrom v Prievidzi, naznačuje, že celkové prírastky obyvateľov mesta boli
v rokoch 1950-1991 do značnej miery (približne 50%) tvorené migráciou vidieckeho obyvateľstva do mesta. Tento trend
imigrácie ľudí z okolitého vidieka sa po páde komunistického režimu v období prechodu od centrálne plánovanej ekonomiky
k trhovej v 90. rokoch 20. storočia zastavil, keďže došlo k zmenám na miestnom trhu práce (reštrukturalizácia, rast
nezamestnanosti, úbytok pracovných príležitostí) a pokleslo i tempo budovania komplexnej bytovej výstavby sídliskového
typu.17
V rokoch 1960-1990 bolo mesto sídlom okresu v rámci Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici
a prvýkrát v histórii tak Prievidza so svojím zázemím nepatrila pod správu Nitry (viď mapa 1.5.). Túto anomáliu
nahrádza po zmene v usporiadaní štátnej územnej správy v roku 1996 ďalšia, odkedy je Prievidza sídlom okresu
v rámci Trenčianskeho kraja (viď mapa č. 1.1.). Dlhodobým prirodzeným zázemím Prievidze je 51 obcí (z toho 3 mestá:
Handlová, Bojnice a Nováky) údolia Nitry a Handlovky.18
Podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov žilo v roku 2001 v okrese Prievidza spolu 140 444
obyvateľov, z toho v samotnom meste 53 097 obyvateľov v 3 570 obývaných domoch (v ich rámci v 17 374 bytoch).19

1.4.

ZHRNUTIE

Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza. Rozloha vymedzeného územia je 43,06 km² a
k 1. januáru 2006 tu žilo 52 172 obyvateľov. Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným
Slovenskom v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny. Kotlinu obklopujú predhoria Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika.
Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä dvoch hlavných tokov, a to
Handlovky a Nitry.
Počiatky osídlenia priestoru dnešnej Prievidze siahajú do doby kamennej. Prvá hodnoverná písomná zmienka o tunajšom
osídlení je z roku 1113, mestské privilégiá získala Prievidza dňa 28. januára 1383. Mesto výrazne zmenilo svoj charakter až
po skončení druhej svetovej vojny – počas socializmu bolo budované ako stredisko baníctva a pridružených priemyselných
odvetví.
Z hľadiska územného členenia je Prievidza sídlom okresu, prvého v poradí medzi deviatimi okresmi Trenčianskeho kraja
podľa rozlohy (960 km²), ako aj počtu obyvateľov (139 502) v roku 2005. V rokoch 1960-1990 bolo mesto sídlom okresu v
rámci Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici a prvýkrát v histórii tak Prievidza so svojím zázemím nepatrila
pod správu Nitry. Túto anomáliu nahrádza po zmene v usporiadaní štátnej územnej správy v roku 1996 ďalšia, odkedy je
Prievidza sídlom okresu v rámci Trenčianskeho kraja.
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2. ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO HĽADISKA
K 1. januáru 2007 mesto Prievidza malo 51 646 obyvateľov. Na základe toho bolo jedenástym najväčším mestom Slovenska
podľa počtu obyvateľov.
Do sčítania obyvateľstva v roku 1991 sa mesto vyznačovalo pomerne rýchlym rastom obyvateľstva. V tom čase malo takmer
dvakrát toľko obyvateľov ako v roku 1970. Za jedno obdobie medzi dvoma za sebou sa konajúcimi sčítaniami mestu pribudlo
priemerne 12 500 obyvateľov (viď tab. č. 2.1.).
Za nasledujúce intercenzálne obdobie (1991 – 2001) po prvý raz obyvateľov mesta ubudlo. Úbytok bol však pomerne malý –
327 osôb, čo predstavuje 0,61% populácie mesta v čase prvého ponovembrového sčítania obyvateľstva. Len na základe
takejto zmeny teda nemožno konštatovať úbytok obyvateľstva.
Tab. č. 2.1.: Vývoj počtu obyvateľov mesta Prievidza (roky 1970 – 2001)
rok sčítania

počet obyvateľov mesta

celkový

počet obyvateľov okresu

prírastok (+) / úbytok (-)

podiel na obyvateľstve
okresu (v %)

1970

28 425

-

114 598

24,8

1980

40 813

+12 388

128 621

31,7

1991

53 424

+12 611

138 537

38,6

2001

53 097

-327

140 444

37,8

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi
Viac môže napovedať populačný vývoj
mesta za obdobie jednoročných intervalov.
Vývoj počtu obyvateľov mesta od roku
55 000
1991 má klesajúcu tendenciu (viď graf č.
54 500
2.1.). Za 14 rokov mestu ubudlo 1 252
54 000
obyvateľov.
53 500
Ten úbytok nie je plynulý. Najprv za roky
53 000
1992, 1993 a 1994 a potom 2002 a 2003
52 500
mesto dosiahlo medziročný prírastok
p očet
obyvateľov 52 000
obyvateľstva, keď na konci každého z nich
51 500
malo viac obyvateľov ako na konci
51 000
predchádzajúceho roka.
50 500
Za roky 2004 a 2005 obyvateľov mesta
50 000
medziročne ubudlo, čo môže, ale nemusí
predznamenať ďalší (jednorazový) úbytok
49 500
alebo ubúdanie obyvateľstva. Medziročný
úbytok za minulý rok (284 obyvateľov) bol
rok
Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi, projekcia počtu obyvateľov autori
menší ako za rok 2004 (962), čo môže byť
predzvesťou stagnácie počtu obyvateľov.
Napriek tomu, že populačný vývin sa nedá v plnej miere predvídať, je možné odhadnúť budúci počet obyvateľov mesta.
Z radu populačných projekcií, ktoré na to slúžia, sme použili model aritmetického rastu, ktorý umožňuje veľmi dobré
predpovede vo všetkých veľkostných kategóriách mestských regiónov Slovenska.20 Model vychádza z predpokladu, že
absolútny prírastok alebo úbytok obyvateľov za nejakú jednotku času, čo je obvykle rok, je po celý odhadovaný čas
konštantný.
I vzhľadom na to doterajšie trendy, ktoré vyplývajú z toho, že v roku 2005 mesto malo menej obyvateľov ako v roku 1991,
predpokladá sa, že i v nasledujúcom období bude obyvateľov mesta ubúdať. Ak predpokladáme, že úbytok by mal ročne
predstavovať v priemere 89 osôb, takže na konci roka 2013 by mesto malo mať 51 457 obyvateľov.

2.1.

2013
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2010
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2008
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1996

1995

1994

1993

1992

1991

Graf č. 2.1.: Vývoj a projekcia počtu obyvateľov mesta

PRIRODZENÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

Od roku 1991 mesto Prievidza nepretržite dosahuje prirodzený prírastok obyvateľstva, keď každý rok živonarodení
obyvatelia mesta počtom prevýšia zomretých. To znamená, že prirodzeným pohybom, ktorý je výsledkom rodenia sa a
umierania, obyvateľov mesta neubúda. Inými slovami, že mesto nevymiera.
Vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva mesta má však klesajúcu tendenciu (viď tab. č. 2.2.). Kým v roku 1991
narodených bolo o 507 viac ako zomretých, čo predstavuje najväčší prirodzený prírastok v predmetnom období, v roku 2005
to bolo už iba o 88 viac. Na druhej strane od roku 2003, keď prirodzený prírastok bol vôbec najmenší (len 32 ľudí), tento
demografický ukazovateľ dosahuje čoraz väčšiu hodnotu, čo môže byť signalizovať zmenu jeho vývoja – začiatok stúpajúcej
tendencie.

20

Bezák – Holická (1995)
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Tab. č. 2.2.: Vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva mesta
rok

narodení

prirodzený
prírastok

zosnulí

1991

782

275

507

1992

778

285

493

1993

723

261

462

1994

578

260

318

1995

524

290

234

1996

481

285

196

1997

497

319

178

1998

466

333

133

1999

468

308

160

2000

455

309

146

2001

419

301

118

2002

435

289

146

2003

364

332

32

2004

333

272

61

2005

398

310

88

2006

410

99

311

Ako vidieť i z tab. č. 2.2., výška prirodzeného
prírastku alebo úbytku obyvateľstva je daná
rozdielom dvoch čísel – počtu narodených a počtu
zomretých. Takže k zvýšeniu prirodzeného prírastku
môže dôjsť tak, že sa buď zvýši počet narodených,
alebo zníži počet zomretých, alebo oboje súčasne.
2.1.1
P Ô R O D N O SŤ
Pôrodnosť v meste klesá. Oproti roku 1991, keď bola
v predmetnom období najvyššia, bola v roku 2005,
keď sa narodilo 398 obyvateľov Prievidze, o 49%
nižšia.
V tejto súvislosti môže niečo naznačiť aj postavenie
okresu Prievidza v štatistike úhrnnej plodnosti. Údaj
vyjadruje, koľko živonarodených detí pripadá na
jednu ženu od jej 15 do 49 rokov, čo sa pokladá za
„reprodukčný vek“. Za obdobie 1996 – 1999 obvod
Prievidza21 mal deviatu najnižšiu hodnotu úhrnnej
plodnosti na Slovensku (1,211) a za ďalšie obdobie,
2000 – 2003, dokonca štvrtú najnižšiu (0,994).22
Takáto hodnota znamená, že na jednu obyvateľku
okresu po celý jej reprodukčný vek už pripadalo
priemerne menej ako jedno živo narodené dieťa.

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi
Hodnota pôrodnosti je závislá jednak od štruktúry populácie a jednak od nej nezávislej celkovej situácie (súhrnu životných a
iných podmienok). Dať jednoznačnú odpoveď, prečo pôrodov ubúda alebo, koniec koncov, pribúda, preto nie je jednoduché.
Na základe populačného vývoja sa očakávalo, že v 90. rokoch 20. storočia dôjde k istému zvýšeniu pôrodnosti. V tom čase
totiž početné skupiny narodených v 70. rokoch mali dosiahnuť vek najvyššej sobášnosti, čo by zasa viedlo k možnému
(očakávanému) zvýšeniu pôrodnosti.23 Pod vplyvom sociálno-ekonomických zmien, ku ktorým došlo počnúc rokom 1989, sa
však reprodukčné správanie zmenilo. Priemerný vek žien pri pôrode, a to aj pri tom prvom, sa neustále zvyšuje, počet detí na
jednu rodinu sa znižuje, pribúda narodených mimo manželstva, neformálnych spolužití (spolužití muža a ženy bez sobáša) i
domácností jednotlivcov.
K zvýšeniu pôrodnosti na Slovensku došlo neskôr. Od roku 2003 sa každoročne narodilo viac živých detí ako v
predchádzajúcom roku. Na mikroúrovni,
akou je mesto Prievidza, takúto tendenciu
nebadať. Medziročne sa viac obyvateľov
Graf. č. 2.2.: Vývoj počtu sobášov obyvateľov mesta
mesta narodilo v rokoch 2002 (o 16) a 2005
300
(o 65).
Čo nie je, môže byť. Demografi tvrdia, že k
250
tomu zvýšeniu pôrodnosti došlo aj pre to, že
sa postupne uskutočňujú sobáše odložené z
90. rokov a zákonite i „odložené pôrody“.24
200
Inými slovami preto, že rodičom sa stal
nejeden človek, ktorý by to za iných
počet
150
spoločenských okolností urobil už skôr – v
sobášov
90. rokoch.
V tomto prípade mesto Prievidza javí
100
obdobnú vývinovú tendenciu (viď graf č.
2.2.). Od roku 2003 sa počet manželstiev
50
uzavretých obyvateľmi mesta stále zvyšuje,
a to do takej miery, že v roku 2005 ich bolo
najviac v celom predmetnom období (279).
0
Je možné sa nazdávať, že ide o odložené
sobáše.25
rok

21
Obvod Prievidza tvoria okresy Prievidza a Partizánske. Vyplýva to z územného členenia pôsobnosti orgánov tzv. všeobecnej miestnej štátnej správy –
obvodných úradov, ktoré boli zriadené k 1. januáru 2004.
22
Jurčová a kol. (2004)
23
Pilinská a kol. (2005)
24
Vaňo a kol. (2005)
25
Potvrdiť alebo vyvrátiť tento predpoklad by bolo možné analýzou vývoja veku ženíchov a neviest.
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Či ide o relevantnú tendenciu, alebo ide iba o nejakú anomáliu, sa môže ukázať už v najbližších rokoch, a to prostredníctvom
vývoja pôrodnosti. Z analýzy populačného vývoja Slovenska vyplýva, že 21% živo narodených detí sa narodilo do 8
mesiacov, 27% do jedného roka a 47,4% do dvoch rokov od uzavretia manželstva.26
2.1.2
Ú M R T N O SŤ
Vývoj úmrtnosti má kolísavú, vo všeobecnosti mierne stúpajúcu tendenciu. Kým od roku 1991 do roku 1996 každý raz
zomrelo menej ako 300 obyvateľov Prievidze, od roku 1997 iba dva razy (v rokoch 2002 a 2004). Jednotlivé medziročné
rozdiely sú však pomerne malé. Že úmrtí obyvateľov Prievidze skôr pribúda ako ubúda, môže byť prirodzené. Ak objektívne
pribúda starých ľudí, k čomu dochádza, je pravdepodobné, že časom sa zvýši celkový počet úmrtí. V takomto prípade
úmrtnosť stúpa v dôsledku zmien vekovej štruktúry obyvateľstva.27
Tab. č. 2.3.: Určujúce činitele zdravia28
determinant zdravia

podiel na zdraví (v %)

životný štýl

50 – 60

prostredie

20 – 30

zdravotná starostlivosť

15 – 20

genetická predispozícia

– 15

Aj úroveň úmrtnosti ako viditeľného prejavu zdravotného stavu
obyvateľstva je však závislá od istých vonkajších podmienok (viď tab.
č. 2.3.). Podľa poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO),
sa na nej zhruba v 80 %-nej miere podieľa životné prostredie a životný
štýl a asi z 20% zdravotná starostlivosť.29
Pokiaľ ide o životné prostredie, je všeobecne známe, že okres
Prievidza patrí k oblastiam Slovenska s najviac narušeným životným
prostredím. Do akej miery sa životné prostredie okresu podieľa na
úmrtnosti jeho obyvateľov, je však otázne.

Zdroj: Čavojec (2004)
Na jednej strane je napríklad fakt, že v okrese Prievidza bolo v roku 2003 najviac chorôb z povolania na Slovensku (113), čo
je takmer 3-krát viac ako v okrese Rožňava, v poradí druhom za okresom Prievidza.30 Z inej štatistiky však vyplýva, že
obyvatelia okresu žijú dlhšie ako obyvatelia väčšiny obvodov Slovenska. Ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení,
ktorá vyjadruje priemerný počet rokov, ktoré za predpokladu, že sa nezmenia úmrtnostné pomery, prežije práve narodený
príslušník nejakej populácie. Stredná dĺžka života pri narodení žien z obvodu Prievidza za obdobie 2000 – 2003
predstavovala 78,77 roka, čo bola 6. najvyššia hodnota na Slovensku. U mužov to bolo 71,39 roka, čo bola dokonca
2. najvyššia hodnota, keď nádej na dožitie sa vyššieho veku mal iba obvod Bratislava. Popritom Prievidza bola jedným z
ôsmich obvodov s najnižšou intenzitou úmrtnosti mužov na choroby dýchacej sústavy.31 Je však zrejmé, že na poklese
prirodzeného prírastku sa vo väčšej miere podieľa znižovanie pôrodnosti.

2.2.

MECHANICKÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

Vývoj počtu obyvateľov, a to akejkoľvek územnej jednotky, závisí nielen od zmien vyplývajúcich z ľudskej reprodukcie
(prirodzený pohyb), ale aj od zmien trvalého pobytu, čiže migrácie (mechanický pohyb).
Tab. č. 2.4.: Vývoj mechanického pohybu obyvateľstva mesta
rok

prisťahovaní

vysťahovaní

migračný
prírastok (+) / úbytok (-)

1994

429

764

-335

1995

331

670

-339

1996

326

714

-388

1997

440

727

-287

1998

431

927

-496

1999

362

826

-464

2000

403

670

-267

2001

468

679

-211

2002

536

956

-420

2003

422

983

-561

2004

472

1 053

-581

2005

578

956

-378

2006

524

906

-382

Od roku 1994 mesto Prievidza nepretržite dosahuje
migračný úbytok obyvateľstva, keď sa každý rok z neho
odsťahuje viac osôb, ako sa doň prisťahuje.
Hodnota tohto ukazovateľa do značnej miery kolíše (viď
tab. č. 2.4.), čo migračné správanie obyvateľstva robí
menej pochopiteľným a vysvetliteľným ako jeho
reprodukčné správanie. Absolútne najväčší migračný
úbytok mesto malo v roku 2004 (581 osôb), keď sa
z neho odsťahovalo 1 053 jeho obyvateľov. Na maximum
hodnota kontinuálne stúpala od roku 2001, keď bola v
predmetnom období najnižšia (211). V roku 2005 síce
(opäť) migráciou ubudlo menej obyvateľov mesta ako
v predchádzajúcom roku, no vzhľadom na vyššie uvedené
to nemožno pokladať za začiatok klesajúcej tendencie
vývoja migračného úbytku.
Je otázne, čo je dôvodom alebo dôvodmi takéhoto odlevu
obyvateľstva. Do úvahy prichádza nielen sťahovanie za
prácou, ale aj takzvaná suburbanizácia, čiže sťahovanie

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi

26

Vaňo a kol. (2005)
viď veková štruktúra obyvateľstva
podľa Ministerstva zdravotníctva SR
29
Dzúrová (1996)
30
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2004)
31
Výskumné demografické centrum začlenilo okres Prievidza do jedného z dvoch regiónov Slovenska, ktoré majú z tohto hľadiska „najpozitívnejšie
podmienky“, a to tak pre mužov, ako aj pre ženy (Jurčová a kol. 2004).
27
28
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mestského obyvateľstva na okolitý vidiek, aj keď určite v menšom rozsahu ako v slovenskej „kolíske“ tohto fenoménu, teda
v okolí našich veľkomiest (Bratislava a Košice).
V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že okresy Prievidza a Partizánske predstavujú jeden z dvoch obvodov Slovenska,
ktoré za obdobie 1996 – 2003 zaznamenali úbytok obyvateľstva sťahovaním do zahraničia (ďalším je Štúrovo). Obvod
Prievidza takto stratil 198 obyvateľov.32 Pravdepodobne aj na základe tejto skutočnosti Výskumné demografické centrum
priradilo okres Prievidza k mestám Bratislava a Košice, v ktorých sa očakávajú do roku 2025 najväčšie migračné úbytky.33
Migrácia sa na vývoji počtu obyvateľov odrazí aj po uplynutí istého času. Je všeobecne známe, že väčšina migrantov je v
reprodukčnom veku, čiže schopná splodenia potomkov, takže zatiaľ čo v cieľovom mieste sa pôrodnosť môže zvýšiť, v tom
východiskovom znížiť.

2.3.

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

2.3.1
V E K O V Á Š T R U K T Ú R A O B Y V A T E Ľ ST V A
Základom analýzy vývoja vekovej štruktúry je rozdelenie obyvateľstva na tri skupiny podľa veku.34 Absolútne zastúpenie
hlavných vekových skupín v populácii mesta Prievidza sa mení pomerne rýchlo. Kým v čase sčítania obyvateľstva v roku
1991 bolo v predproduktívnom veku 15 351 obyvateľov mesta, v roku 2001 o 5 766 menej, takže za 10 rokov mesto
„stratilo“ 38% predproduktívneho obyvateľstva. Súčasne ale pribudlo aj obyvateľov mesta v poproduktívnom veku. V čase
posledného sčítania obyvateľstva ich bolo o 2 104 viac ako v roku 1991, čo oproti tomuto roku predstavuje prírastok 40%.
Tab. č. 2.5.: Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva mesta
rok sčítania
obyvatelia mesta vo veku

1991
abs. počet

2001

rel. počet
(ako % obyvateľstva)

abs. počet

rel. počet
(ako % obyvateľstva)

predproduktívnom

15 351

28,7

9 585

18,1

produktívnom

32 758

61,3

35 585

67,0

5 315

10,0

7 419

14,0

0

0,0

508

1,0

53 424

100,0

53 097

100,0

poproduktívnom
nezistenom
spolu

Analogicky sa mení aj podiel
jednotlivých vekových kategórií na
celkovom počte obyvateľov. Zatiaľ čo
relatívne zastúpenie detskej zložky
populácie klesá, staršia zložka populácie
rastie (viď tab. č. 2.5.).
Takéto zmeny vo vekovej štruktúre majú
dve vzájomne zlučiteľné príčiny –
znižovanie pôrodnosti a predlžovanie
ľudského života. Tento jav sa nazýva
starnutie populácie.

Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori
Tab. č. 2.6.: Starnutie populácie mesta
rok sčítania

1991

2001

index starnutia

35

77

index ekonomickej závislosti starých ľudí

16

21

index ekonomického zaťaženia

63

48

O starnutí populácie svedčí aj zmena hodnoty indexu
starnutia. Ide o ukazovateľ percentuálneho pomeru dvoch
čísel – počtu osôb v poproduktívnom veku a počtu osôb v
predproduktívnom veku (viď tab. č. 2.6.).

Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori
Starnutie populácie mesta sa deje tak rýchlo, že jeho prejav možno vidieť aj v menšom časovom intervale. Kým k
31. decembru 1996 bolo v predproduktívnom veku 23% a v poproduktívnom veku 12% obyvateľstva mesta, na konci roka
2004 prvú vekovú skupinu predstavovalo iba 15% a tú druhú 17% obyvateľstva mesta. Index starnutia sa tak iba za osem
rokov viac ako zdvojnásobil (z 52% na 113%).
Za ten čas sa zväčšila aj mestská miera ekonomickej závislosti starých ľudí (viď tab. č. 2.6.). Kým ku koncu roka 1996 jeden
obyvateľ mesta v poproduktívnom veku („starý človek“), pripadal na zhruba šesť spoluobyvateľov v produktívnom veku, o
osem rokov nato iba na štyroch.
Po decentralizácii verejnej správy, na základe ktorej územnej samospráve pripadol výkon istých činností v oblasti sociálnych
vecí, starnutie populácie ovplyvňuje priamo i ekonomiku (výdavky rozpočtov) miest a obcí. Ľudia, ktoré už nie sú
ekonomicky aktívni, neprispievajú síce prostredníctvom miestnych daní do mestského rozpočtu v takej miere ako ostatní, ale
vzhľadom na ich vek a s tým súvisiace problémy im však treba poskytnúť opatrovateľskú službu, prepravnú službu či
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Čím viac takýchto ľudí je, tým väčšiu finančnú záťaž ich sociálne
zabezpečenie predstavuje. Z tohto hľadiska je nepodstatné, či sa zvýši počet narodených. Starých ľudí bude aj tak pribúdať,
takže starnutie populácie je v najbližších desaťročiach možné len zmierniť, nie zastaviť.35

32

Jurčová a kol. (2004)
Vaňo a kol. (2005)
Tri hlavné skupiny obyvateľstva podľa veku sú: 1. predproduktívny vek predstavuje 0 – 14 rokov; 2. produktívny vek je u mužov 15 – 59 rokov a u žien 15 –
54 rokov; 3. poproduktívny vek je u mužov 60 rokov a viac a u žien 55 rokov a viac.
35
Vaňo (2001)
33
34
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2.3.2
V Z D E L A N O ST N Á Š T R U K T Ú R A O B Y VA T E Ľ S T V A
Tak ako v roku 1991, aj v roku 2001 najväčšiu časť obyvateľstva mesta Prievidza – približne pätinu – predstavovali osoby
s učňovským vzdelaním (bez maturity). Celková vzdelanostná úroveň sa však za posledné intercenzálne obdobie zvýšila (viď
tab. č. 2.7.).
Tab. č. 2.7.: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta a jej zmeny
V roku 2001 mesto malo 8 005 obyvateľov so
rok sčítania
1991
2001
zmena 2001/1991
základným vzdelaním, čo je oproti roku 1991, keď
vzdelanie
počet
%
počet
%
počet
%
ich bolo 10 584, o takmer jednu štvrtinu menej.36
základné
10 584 19,8
8 005
15,1
-2 579
-24,4
Počet obyvateľov mesta s maturitou sa zvýšil o
3 525, čo je oproti roku 1991, keď ich bolo 11 279,
učňovské (bez maturity)
10 782 20,2 10 861
20,5
79
0,7
viac o necelú tretinu (31,3%). Absolútne najviac
stredné odborné (bez maturity)
1 593
3,0
2 699
5,1
1 106
69,4
obyvateľov mesta, a to nielen v rámci tejto
úplné učňovské (s maturitou)
967
1,8
2 999
5,6
2 032
210,1
kategórie, ale vôbec, pribudlo v skupine ľudí s
úplným učňovským vzdelaním (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou) 8 596
16,1
9 252
17,4
656
7,6
(2 032). Ak odhliadneme od tých, ktorých odmietli
úplné stredné všeobecné
1 716
3,2
2 553
4,8
837
48,8
svoje vzdelanie uviesť, druhý absolútne najväčší
vyššie
53
0,1
307
0,6
254
479,2
prírastok zaznamenali vysokoškolsky vzdelaní
(1 174).
vysokoškolské
3 539
6,6
4 713
8,9
1 174
33,2
Takýto vývoj je do istej miery „produktom doby“.
bez školského vzdelania
82
0,2
74
0,1
-8
-9,8
Po novembri 1989 sa ľuďom otvorili nové
bez udania vzdelania
161
0,3
1 393
2,6
1 232
765,2
perspektívy - možnosti sebarealizácie a osobnej
deti do 15 (resp. 16) rokov
15 351 28,7 10 241
19,3
-5 110
-33,3
zodpovednosti, čo mnohí využili na to, aby si
vzdelanie doplnili alebo rozšírili. Aj predstava
spolu
53 424 100,0 53 097 100,0
slovenskej populácie o vzdelanosti sa však vyvíja.
Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori
Kým v generácii starých rodičov bol vzdelancom ten, kto mal maturitu, a v generácii rodičov absolvent vysokej školy, dnes
za vzdelanca treba považovať toho, kto dokáže rozvíjať a netriviálne aplikovať špičkové vedecké poznatky.37
Rast vzdelanostnej úrovne populácie, keď sa zväčšuje podiel stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných na počte
obyvateľov, sa musí odraziť aj na vývoji pôrodnosti. Vek najvyššej plodnosti súvisí i s ukončením edukácie. Súčasne sa
zmenšuje rozdiel medzi úrovňou vzdelania mužov a žien, keď si aj ženy, ktoré by už mohli byť matkami, rozširujú vedomosti
štúdiom. Kým v roku 1991 mesto Prievidza malo 1 478 žien s vysokoškolským vzdelaním, v roku 2001 o 752 viac. Rozdiel
medzi počtom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (mužov) a obyvateliek mesta sa za toto obdobie zmenšil o viac ako
50% (z 583 na 253 v prospech mužov). Vzdelávanie tak doslova konkuruje ľudskej reprodukcii – vedie k odďaľovaniu
pôrodov, v dôsledku čoho sa založenie rodiny posúva do vyššieho veku.
Dosiahnutý stupeň vzdelania však determinuje nielen načasovanie pôrodov, ale aj celkový počet detí. Ženy s nižším
vzdelaním majú v priemere viac detí ako ženy s vyšším vzdelaním.38
2.3.3
ŠT R U K T Ú R A O B Y V A T E Ľ S T V A P O D Ľ A PO H L A V I A
Tak ako na celoslovenskej úrovni, aj v populácii mesta Prievidza bolo v roku 2001 viac žien ako mužov (viď tab. č. 2.8.).
Tab. č. 2.8.: Štruktúra obyvateľov mesta podľa pohlavia
rok sčítania

1991

2001

počet

%

počet

%

muži

26 496

49,6

25 917

48,8

ženy

26 928

50,4

27 180

51,2

celkový počet obyvateľov

53 424

100,0

53 097

100,0

Oproti roku 1991 sa rozdiel medzi počtom príslušníkov
jedného a druhého pohlavia ešte zväčšil (zo 432 na 1 263
v prospech žien). Príčinou toho je predovšetkým početná
prevaha žien v poproduktívnom veku nad rovnako starými
mužmi. Inými slovami, to, že ženy žijú v priemere dlhšie.
Rozdiel medzi strednou dĺžkou života pri narodení žien a
mužov, ktorý v období 2000 – 2003 na Slovensku
predstavoval 8 rokov, je zasa prejavom tzv. nadúmrtnosti
mužov.

Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori

36
37
38

Pravdepodobne prirodzeným vývinom – umieraním – mestu ubudlo aj obyvateľov bez školského vzdelania.
Braciník – Helbich (2001)
Pilinská a kol. (2005)
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2.3.4
N Á R O D N O ST N Á Š T R U K T Ú R A O B Y VA T E Ľ ST V A
Národnostné zloženie obyvateľstva mesta je v čase pomerne stabilné a ukazuje všeobecne známu skutočnosť – drvivú
prevahu obyvateľstva slovenskej národnosti v regióne Prievidze (viď tab. č. 2.9.).
Tab. č. 2.9.: Štruktúra obyvateľov mesta podľa národnosti
V čase medzi dvoma poslednými sčítaniami
rok sčítania
1991
2001
obyvateľstva nedošlo k nejakej veľkej zmene podielu
príslušníkov tejto národnosti, keď tvorili približne 97%
národnosť
%
%
obyvateľstva mesta.
slovenská
97,2
96,7
Jedinou národnosťou, podiel príslušníkov ktorej sa za
ten čas zväčšil, je nemecká. Okres Prievidza bol pri
česká
1,1
1,0
poslednom sčítaní tretí v poradí podľa počtu obyvateľov
maďarská
0,7
0,5
tejto národnosti.39
rómska

0,3

0,3

nemecká

0,2

0,3

moravská

0,1

0,1

poľská

0,1

0,1

ukrajinská

0,1

0,1

rusínska

0,0

0,0

sliezska

0,0

0,0

Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori
2.3.5
N Á B O Ž E N SK Á Š T R U K T Ú R A O B Y VA T E Ľ S T V A
Asi najviac sa spoločensko-politický vývoj odrazil na tomto type zloženia obyvateľstva. Oproti roku 1991, keď sa slovenskí
občania mohli po desaťročiach komunistickej totality znovu slobodne hlásiť k nejakému vierovyznaniu, bol v roku 2001
podiel tých, ktorí tak urobili, väčší. 40
Tab. č. 2.10.: Štruktúra obyvateľov mesta podľa vierovyznania
Na úrovni mesta Prievidza došlo k takému istému javu.
rok sčítania
1991
2001
Podiel veriacich na počte obyvateľov mesta sa z 50%
zvýšil na 65%. Najväčší percentuálny prírastok
náboženské vyznanie
%
%
dosiahlo rímskokatolícke vyznanie. Kým v roku 1991
rímskokatolícke
46,9
61,9
sa k nemu prihlásilo 47% obyvateľstva mesta, pri
evanjelické
1,7
2,3
poslednom sčítaní takmer 62%.
gréckokatolícke
0,2
0,3
Na druhej strane, tak ako v celej krajine, aj medzi
obyvateľmi mesta sa zvýšil podiel osôb bez vyznania
pravoslávne
0,0
0,1
(z vyše 20% na 29%). Sprievodným prejavom
čs. husitské
0,0
0,1
rozširujúcej sa náboženskej slobody bol i úbytok
ostatné
0,9
0,2
obyvateľov mesta, náboženské vyznanie ktorých sa pri
sčítaní nepodarilo zistiť. Kým v roku 1991
nezistené
29,8
4,9
predstavovali 30%, naposledy už len 5%.
bez vyznania

20,5

29,0

Zdroj: Štatistický úrad SR (1992, 2001), prepočty autori

2.4.

ZHRNUTIE

Od roku 1991 mesto Prievidza bez prerušenia dosahuje prirodzený prírastok obyvateľstva, čo znamená, že prirodzeným
pohybom, ktorý je výsledkom rodenia sa detí a umierania, jeho obyvateľov neubúda. Inými slovami – mesto, zatiaľ,
nevymiera. Vývoj prirodzeného prírastku má však klesajúcu tendenciu, na čom sa vo väčšej miere podieľa znižovanie
pôrodnosti. Dať jednoznačnú odpoveď na to, prečo sa obyvateľstvo v oblasti reprodukcie rozhoduje tak, ako sa rozhoduje,
nie je jednoduché.
Napriek každoročnému prirodzenému prírastku sa počet obyvateľov mesta znižuje. Migračný úbytok bol totiž, oproti
prirodzenému prírastku, každoročne ešte väčší, čiže mesto Prievidza stráca obyvateľov predovšetkým (e)migráciou. Pomerne
veľký odlev obyvateľstva (spôsobený jeho odchodom) sa môže odraziť aj na ľudskom potenciáli mesta. Je totiž všeobecne
známe, že väčší sklon k sťahovaniu majú tí mladší a vzdelanejší. Mesto tak môže migráciou stratiť časť tých ľudských
zdrojov, ktoré sú najviac schopné prispieť k zlepšeniu celkovej životnej úrovne. To stojí za pozornosť aj pre to, že mesto
starne, keďže sa zväčšuje, absolútne i relatívne (percentuálne), zastúpenie staršieho obyvateľstva. Starnutie obyvateľstva
vyvinie tlak nielen na sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo, ale aj na ekonomiku, a to predovšetkým na početnosť a
štruktúru pracovných síl. Tento nezastaviteľný proces sa odrazí aj na celkovej spoločenskej klíme, keď záujmy čoraz
početnejšej staršej generácie budú nadobúdať väčšiu váhu.41
39
40
41

Gabzdilová-Olejníková – Olejník (2005)
Podiel veriacich na celkovom počte obyvateľov sa zvýšil zo 72,8% na 84,1%.
Vaňo a kol. (2005)
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3.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL

“...o tempe rozvoja ekonomiky rozhodujú hlavne primerane vysoká úroveň ľudského kapitálu a vnútorné podmienky
hospodárenia” (Leszek Balcerowicz)42

3.1.

RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ

Celkové schopnosti človeka – ľudského kapitálu, ktorý je analyzovaný v predchádzajúcej časti štúdie, sú základom pre
hodnotenie potenciálu ekonomického rozvoja územia (aj mesta), tým aj zvyšovania blahobytu ľudí v ňom. Nie sú však
postačujúce. Nevyhnutné je tiež vychádzať zo štruktúry ekonomiky (viac alebo menej zdedenej z minulosti) a vyhodnotiť
podmienky, do akej miery umožňujú a motivujú (nie obmedzujú) využívať schopnosti jednotlivcov na ich osobnú aktivitu a
iniciatívu: v podobe zvyšovania si kvalifikácie, podnikania, obchodovania, investovania, či zamestnávania iných.
Dlhodobé zvyšovanie ekonomickej výkonnosti a efektivity závisí v značnej miere od toho, ako sú vytvorené podmienky na
garantovanie princípov slobodného trhu s vlastníckymi právami.43 Tie sú v území ovplyvňované hospodárskou politikou
vlády, krokmi vyššieho územného celku (VÚC), respektíve inými centrálnymi a regionálnymi inštitúciami.
Zámerom analýzy ekonomického potenciálu mesta Prievidza (resp. i jeho spádového územia) je však vyhodnotenie
súčasných ekonomických podmienok, tak ako sa historicky vyformovali a z pohľadu subjektov, ktoré ich dnes v meste
Prievidza priamo tvoria a ovplyvňujú: podnikajúcich, nepodnikajúcich, ako aj samosprávy. Predpokladá sa, že to umožní
odpovedať na podstatné otázky, potrebné pre SWOT analýzu (vrátane komparatívnych výhod a šancí, ako aj problémov,
limitov a rizík v ekonomike na území mesta) pre konzistentnú stratégiu ekonomického rozvoja mesta, vrátane napríklad do
akej miery sú trhovo konformné podmienky v území.
Z týchto dôvodov a pre účely účinnej stratégie hospodárskeho a sociálneho programu rozvoja mesta sa analýza zameriava
predovšetkým na:
-

3.2.

produkčný potenciál, odzrkadľujúci schopnosť tvorby zdrojov v meste, resp. v (spádovom) okolí mesta,
absorpčný potenciál, vyjadrujúci príjmovú sebestačnosť a pružnosť ľudí (na trhu práce) v meste, respektíve v
(spádovom) okolí mesta,
vplyv samosprávy na ekonomiku v meste, resp. v širšom (spádovom) okolí.

PRODUKČNÝ A PODNIKATEĽSKÝ POTENCIÁL

HDP na 1 obyv. (% priemeru SR)

3.2.1
SÚHRNNÝ POHĽAD
Ekonomická výkonnosť a produkčný potenciál subjektov v meste Prievidza sú viac alebo menej ovplyvňované ekonomickou
úrovňou jeho okolia. Ako odrazový mostík k následným a relevantnejším analytickým vyhodnoteniam produkčného
potenciálu v meste uvádzame súhrnný pohľad na ekonomickú úroveň Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), a to v
porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku. Dôvodom je skutočnosť, že ukazovatele súhrnnej ekonomickej výkonnosti –
napríklad hrubý domáci produkt (HDP) – nie sú štatisticky vykazované na nižšej úrovni ako krajskej.44 Vzhľadom však na
ich metodické obmedzenia sú prezentované iba na ilustráciu.
Aj keď ekonomická výkonnosť subjektov v
Graf č. 3.1. : Porovnanie HDP na 1 obyvateľa v krajoch SR (rok 2003)
TSK, meraná HDP na 1 obyvateľa v parite
223,0
kúpnej sily, je nižšia ako celoslovenský
priemer, tak v porovnaní s ostatnými krajmi
200
dosahuje TSK jednu z najvyšších úrovní
ekonomickej výkonnosti, v roku 2003 tretiu
za Bratislavským a Trnavským krajom. To,
že je napriek tomu pod celoslovenským
priemerom, je spôsobené práve výrazne
105,1
100
91,5
vyššou
ekonomickou
úrovňou
89,0
87,3
86,2
80,4
Bratislavského kraja oproti ostatným, keď
60,7
napríklad v roku 2003 dosiahli subjekty v
BSK 223% priemeru v SR, zatiaľ čo
subjekty v TSK 91,5% a napríklad v
Prešovskom kraji iba 60,7% (viď graf č.
0
KE
PO
BB
ZA
NT
TN
TT
BA
3.1.45).
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), http://ec.europa.eu/eurostat

42

Balcerowicz (2000)
V praxi sa potvrdzuje, že ľudia sú slobodnejší a bohatší tam, kde majú čo najviac priestoru na svoje individuálne rozhodovania, kde majú garantované
vlastnícke práva, dobrovoľné vzťahy na trhu bez obmedzovaní konkurencie a regulácií trhu, či obchodu. Takými príkladmi sú Švajčiarsko, Írsko, Hong Kong, či
niektoré štáty USA.
44
Hrubý domáci produkt (HDP) je peňažné vyjadrenie vyprodukovanej produkcie určenej na konečné užitie (bez medzispotreby, teda peňažného vyjadrenia
vstupov do výroby) v krajine v danom roku.
45
Graf č. 3.1. uvádza údaje o HDP v prepočte na paritu kúpnej sily obyvateľov (Purchasing Power Parity).
43
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K relatívne priaznivej ekonomickej úrovni TSK (v rámci porovnávania sa na Slovensku) do určitej miery prispieva v
ostatnom období prílev priamych zahraničných investícií (PZI). V roku 2005 bol v TSK tretí najvyšší po príleve PZI do
Bratislavského kraja a do Žilinského kraja (v tom však spôsobeného príchodom zahraničného investora Hyundai/KIA s
vládnou „pomocou“).
Vzhľadom na nedostatok štatistických údajov o súhrnnej ekonomickej výkonnosti za menšie územné celky ako kraje sú
ostatné ukazovatele produkčného potenciálu v meste, prípadne okrese (ad hoc v porovnaní s údajmi za kraj) analyzované a
vyhodnotené v štruktúre ekonomiky regiónu, a to podľa rôznych členení a v prepojení na súčasnú a potenciálnu mieru
efektivity a dynamiky subjektov. Analýza produkčného potenciálu mesta Prievidza je preto zameraná na:
-

ekonomickú vybavenosť mesta podľa vlastníctva a veľkosti podnikateľských subjektov a
ekonomickú vybavenosť mesta podľa odvetvovej štruktúry ekonomiky v meste (prípadne okrese).

3.2.2

EKONOMICKÁ VYBA VENOSŤ PODĽA VLA STNÍ CTVA A VEĽKOSTI
PO D N I K A T E Ľ SK Ý C H S U B J E K T O V
Nevyhnutným, ale nie automatickým a postačujúcim predpokladom dlhodobo vysokej dynamiky ekonomického rastu a
životnej úrovne obyvateľov, je súkromné vlastníctvo a garancia vlastníckych práv. Analýzu produkčného potenciálu mesta
Prievidza preto začíname pohľadom na vlastnícku štruktúru podnikajúcich subjektov v ňom.
V ostatných rokoch došlo k významnému
Graf 3.2.: Podiel počtu súkromných podnikov z podnikov celkom
posunu smerom k absolútnej dominantnosti
(rok 2004)
súkromného sektora. Spomedzi podnikov v
meste sú v súčasnosti už takmer všetky
99,6
M esto Prievidza
súkromné (99,6%, rok 2004), vrátane
najväčšieho zamestnávateľa v meste a okolí
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Podľa
údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) za
98,9
Okres Prievidza
rok 2004 bol podiel počtu súkromných
podnikov na celkovom počte podnikov v
meste Prievidza dokonca vyšší ako v okrese,
kraji a tiež ako v priemere na Slovensku
99,1
TSK
(viď graf č. 3.2.).
Spomedzi súkromných podnikov v meste
výrazne prevažujú domáce podniky nad
98,9
Slovensko
podnikmi s medzinárodnou a zahraničnou
účasťou.
V
roku
2004
napríklad
90
92
94
96
98
100
predstavovali 81,2%-ný podiel, zatiaľ čo s
(v %)
medzinárodnou a zahraničnou účasťou
Zdroj: Štatistický úrad SR (2004, 2005, 2006), prepočty autori
18,8%. Takýto pomer počtu domácich vs.
medzinárodných a zahraničných súkromných podnikov je takmer totožný s ich pomerom v okrese, v kraji, ako aj podľa
údajov za celoslovenský priemer. Zo zahraničných firiem, ktoré majú významný obrat a stali sa stabilnými zamestnávateľmi
v meste možno spomenúť Yazaki Slovakia, s. r. o. (montáž autokáblových zväzkov) a Nestlé Slovensko, s. r. o. .
Pre dlhodobé zvyšovanie ekonomického
Graf č. 3.3.: Miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb (rok 2004)
potenciálu a tvorby zdrojov v ekonomike
10,5
10,4
10,1
regiónu je dôležitá aktivita fyzických osôb a
10
prípadne aj ich ochota a reálna schopnosť
8,9
zamestnávať
iných
ľudí.
Počet
8
podnikajúcich fyzických osôb (FO) sa v
6,9
meste Prievidza zvyšuje, i keď podľa
6,7
6,7
aktuálne dostupných údajov za rok 2004
5,8
6
predstavuje stále iba necelých 7% všetkých
obyvateľov, respektíve približne 10% v
4
porovnaní s počtom ľudí v produktívnom
veku (viď graf č. 3.3.). Takmer všetci z
nich podnikajú ako živnostníci (96,2%, rok
2
2004).
Počet podnikajúcich FO na celkovom počte
0
obyvateľov a na počte obyvateľov v
Mesto Prievidza
Okres Prievidza
TSK
Slovensko
produktívnom veku je síce v meste vyšší
podnikatelia-fyzické osoby/100 obyv.
ako v okrese a podobný s údajmi za TSK a
podnikatelia-fyzické osoby/100 obyv. v produktívnom veku
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori
priemerom v SR, ale zaostáva za mierou
podnikateľskej aktivity fyzických osôb v
iných častiach Slovenska. Výrazné zaostávanie podnikateľskej aktivity sa prejavuje predovšetkým pri porovnávaní okresov.
Potvrdzujú to čísla za rok 2004, podľa ktorých bola miera podnikateľskej aktivity v okrese Prievidza iba s necelými 9
podnikajúcimi FO na 100 obyvateľov v produktívnom veku najnižšia v TSK (spolu s okresom Púchov; viď graf č. 3.4.)
a a tiež jedna z najnižších na Slovensku (viď mapa č. 3.1.).
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Vyvstáva otázka, či popri nedostatočne
využitom potenciáli podnikateľskej aktivity
FO sú v súčasnosti vo väčšej miere
rozvinuté malé a stredné podniky, ktoré by
14
13,4
mohli a mali kompenzovať útlm produkcie a
13
prepúšťanie zamestnancov vo veľkých
podnikoch,
osobitne v Hornonitrianskych
12
11,6
baniach, a. s. Práve totiž malé a stredné
11
podniky bývajú spolu s podnikajúcimi FO
10,4
10,4
10,2
10,0
dôležitým zdrojom ekonomického rozvoja a
9,8
10
zamestnanosti na danom území. Z pohľadu
9,1
8,9
8,9
9
na relatívne nízku mieru nezamestnanosti v
meste a okrese (viď kapitola 4) a z pohľadu
8
ich váhy na všetkých podnikoch podľa
7
počtu zamestnancov je tento predpoklad
BB
IL
MY
NM
PE
PB
PD
PU
TN
T SK
naplnený. Podľa aktuálne dostupných
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori
údajov za rok 2004 sa potvrdzuje absolútna
dominantnosť malých a stredných podnikov: v TSK pôsobilo až takmer 99% takýchto podnikov s počtom zamestnancov do
250, respektíve 91% s počtom zamestnancov do 19.
Graf 3.4.: Miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb
na 100 ľudí v produktívnom veku (rok 2004)

3.2.3
E K O N O M I C K Ý P O T E N C I Á L P O D Ľ A O D V E T VO V É H O Č L E N E N I A
Napriek dominantnosti počtu malých a stredných podnikov, osobitne v obchode, cestovnom ruchu a v iných službách, je
ekonomická výkonnosť a zamestnanosť v meste a najmä v okrese Prievidza závislá od vývoja v jednej firme:
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., ktoré ťažia v baniach v Novákoch, Cigli a v Handlovej. Vysoká miera závislosti
produkcie a zamestnanosti v regióne od jedného podniku je značne riziková, o to viac, že ide o podnik v banskom
priemysle, ktorý je v útlme.
Takéto hodnotenie platí napriek tomu, že Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (HBP) sú súkromný podnik, a že spomedzi
všetkých baní na Slovensku sa im darí najlepšie. HBP je dnes najväčší banský podnik na Slovensku, pričom v roku 2003
vyrábal 79% uhlia vyrobeného na Slovensku.46 Znižovanie ťažby uhlia však neobišlo ani HBP, ktoré každoročne vyťažia
menej ako v predchádzajúcom roku. Kým napríklad v roku 1995 vyťažili takmer 4 mil. ton hnedého uhlia, tak v roku 2003 to
bolo už približne iba 2,5 mil. ton (viď graf č. 3.5.).

46

Európska komisia (2005)
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4000

kt 3000

Graf č. 3.5.: Vývoj ťažby hnedého uhlia v Hornonitrianskych
baniach Prievidza, a. s.

Predovšetkým kvôli znižovaniu sa zásob
uhlia sa predpokladá mierne znižovanie jeho
ťažby, napríklad do roku 2020 na cca 2 mil.
ton hnedého uhlia.47 Vzhľadom na
obmedzenia obchodu s uhlím v EÚ,
problémy s odbytom energetického uhlia
mimo ENO (v dôsledku odstavenia blokov
č. 3 a 4) a ďalšie rizikové faktory môže
dôjsť k nepriaznivejšiemu vývoju.

Objemovo významní producenti a
zamestnávatelia v meste sú aj v iných
priemyselných
odvetviach
–
v elektrotechnickom
(automobilovom),
priemysle (Yazaki Slovakia, s. r. o.) a v
2000
potravinárstve (napr. Nestlé Slovensko, s. r.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
o.) a v okrese Prievidza v energetickom
Zdroj: Európska komisia (2005)
priemysle (napríklad Slovenské elektrárne,
a. s., Závod Elektrárne Nováky (ENO) so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch) a v chemickom a gumárenskom priemysle
(napríklad Novácke chemické závody (NCHZ), a. s.).
Kľúčovú úlohu priemyslu na súhrnnej ekonomickej výkonnosti v regióne potvrdzujú dominantné tržby za vlastné výkony a
tovar v priemysle, ktoré sa však napríklad v roku 2005 iba mierne zvýšili, zatiaľ čo produkcia v stavebníctve vykonaná
vlastnými zamestnancami medziročne vzrástla v roku 2005 až takmer o 18%.48 Tomu dopomohol aj výrazný (takmer 130%ný) medziročný nárast dokončených bytov v okrese Prievidza. K určitému nárastu tržieb došlo v roku 2005 v stavebníctve a v
ostatných rokoch dochádza k viditeľnejšiemu oživeniu najmä v obchode, cestovnom ruchu a v iných službách.
Tab. č. 3.1.: Najúspešnejšie firmy v okrese Prievidza v roku 200549
V
rámci
hodnotenia
najväčších
„Firma roka 2005“
nefinančných podnikov Slovenska TREND
„TOP 200“ – najväčšie nefinančné podniky
–
200 sa v roku 2005 podľa údajov za rok
(podľa objemu tržieb)
výročná cena za
2004 umiestnili spomedzi podnikov so
mimoriadne
sídlom v Prievidzi Nestlé Slovensko, s. r. o.
podnikateľské
(na 48. mieste), HBP, a. s. (na 83. mieste)
výsledky
a Yazaki Slovakia, s. r. o. (na 96. mieste).
najúspešnejšie firmy z okresu
objem tržieb
poradie
poradie v rámci SR50
Nestlé Slovensko, s. r. o. sa navyše ako
Prievidza
v roku 2004
v rámci SR
jediná zo všetkých firiem v meste Prievidza
(v mil. Sk)
umiestnila v prvej štyridsiatke firiem
(konkrétne na 30. mieste), ktoré boli
1. Unipharma, a. s., Bojnice
5 521
40.
40.
najúspešnejšie pri udeľovaní
výročnej
2. NCHZ, a. s., Nováky
5 311
42.
n.
ceny
TRENDu
za
mimoriadne
3. Nestlé Slovensko, s. r. o., Prievidza
4 701
48.
30.
podnikateľské výsledky „firma roka 2005“,
4. HBP, a. s., Prievidza
3 101
83.
n.
pričom však boli brané údaje za rok 2004
5. Yazaki Slovakia, s. r. o., Prievidza
2 686
96.
n.
(viď tab. č. 3.1.).
Zdroj: TREND (2006)
Potenciál služieb, konkrétne obchodu a predovšetkým cestovného ruchu, ešte nie je v regióne dostatočne využitý.
V katastri mesta sa pritom napríklad nachádzajú prírodné zaujímavosti v lokalitách Mariánsky vŕšok, Kobylince, či Hrádok.
Na území mesta pôsobia cestovné kancelárie, ktoré sa však zameriavajú na pasívny zahraničný cestovný ruch, menej na
domáci a na aktívny zahraničný cestovný ruch.51 V meste sa od roku 1996 do roku 2004 zvýšil počet ubytovacích zariadení
iba o 3, pričom z nich sa počet hotelov nezmenil (ostali 3 a dokonca počet lôžok v nich sa znížil o 5) a napríklad počet
penziónov za uvedených 9 rokov sa zvýšil o 1 (viď tab. č. 3.2.).

47

Európska komisia (2005)
Zahrnuté sú podniky na území kraja s počtom zamestnancov nad 20, vrátane odhadu živnostníkov, ale nie produkcia stavebných závodov nestavebných
podnikov.
49
Pri posudzovaní podnikateľských výsledkov pre cenu „firma roka,“ ktorú každoročne udeľuje týždenník TREND, sa posudzuje rast tržieb, pridanej hodnoty,
prevádzkový zisk a odpisy a rentabilita tržieb, kapitálu a aktív v danom roku.
50
Vysvetlivky: n. znamená, že daný podnik nebol medzi zverejnenými (najlepších štyridsať).
51
Dobiaš (2004)
48
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Tab. č. 3.2.: Vývoj vybraných ukazovateľov vybavenosti v cestovnom ruchu
mesto Prievidza
hotely (motely,
botely)

1996

2003

2004

počet hotelov
3

2

3

226

201

221

1

2

2

45

63

63

5

7

7

364

606

606

9

11

12

635

870

890

počet lôžok v hoteloch
penzióny

počet penziónov
počet lôžok v penziónoch

turistické ubytovne52 počet turistických ubytovní
počet lôžok v turistických ubytovniach
ubytovacie
zariadenia spolu

počet zariadení
počet lôžok

V budúcnosti sa očakáva ďalšie zvyšovanie
váhy cestovnom ruchu v meste a jeho
okolí. Tomu by malo napomôcť najmä
využitie synergického efektu atraktívnych
miest pre cestovný ruch v rámci hornej
Nitry (národná kultúrna pamiatka Bojnický
zámok, Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice,
Fačkovské sedlo, Remata a iné). Súčasťou
zaujímavostí pre turistov hornej Nitry sú aj
napríklad stredoveké nástenné maľby
v kostole sv. Mikuláša biskupa v Porube,
pamiatková zóna Nitrianske Pravno
a napríklad štátna prírodná rezervácia
Vtáčnik, Buchlov, Temešská skala, Rokoš
a Veľká skala.

Zdroj: Štatistický úrad SR (1996, 2005)
Uvedené miesta sú postupne viac navštevované, ale chýba im spoločná propagácia a stratégia rozvoja. V rámci tradícií a
špecifikácie má opodstatnenie realizovať projekt banského múzea. 53
Obr. č. 3.1.: Priemyselná zóna: Prievidza – Západ I.
Naopak, predpokladá sa ďalšie znižovanie váhy
priemyslu
a pôdohospodárstva.
V prípade
priemyslu to bude spôsobené najmä už
spomínaným utlmovaním ťažby uhlia.
S úmyslom kompenzovať to a podporiť produkciu
s vyššou pridanou hodnotu sa v súčasnosti
realizujú práce, ktoré súvisia s vytváraním
priemyselnej zóny Prievidza – Západ I. (viď obr.
3.1.), konkrétne pre výstavbu závodu Rübig SK,
k. s. Prvá etapa výstavby závodu firmy Rübig SK,
k. s. je cca 9 000 m2 výrobnej plochy. Termín
ukončenia výstavby je november 2007. Firma
Rübig SK, k. s. v novopostavenej hale plánuje
zriadiť výrobu zápustkových kovaní s výrobou
nástrojov a mechanickým opracovaním. Následne
plánuje montážny závod na výrobu a montáž
technologických zariadení Rübig ako sú vákuové
kaliace pece, priemyselne pračky kovových
súčiastok a plazmanitridačné pece, a na záver
kaliareň. Celková investícia je na úrovni cca 650
mil. Sk a z celkového plánovaného počtu
zamestnancov 400 – 450 má byť do roku 2010
vytvorených 155 pracovných miest.

Zdroj: Prievidza Invest (2005)
52
53

Vrátane ostatných hromadných ubytovacích zariadení – v roku 1996 boli vykázané štyri takéto zariadenia s 300 lôžkami.
Regionálne združenie cestovného ruchu horná Nitra (2004)
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Na území priemyselnej zóny Prievidza – Západ I. sú (rok 2006):
zrealizované všetky chráničky pre prechody inžinierskych sietí popod cestu,
kompletne zrealizované rozvody pitnej vody, požiarnej vody, rozvody elektrickej energie nízkeho napätia (NN),
kompletne zrealizovaná staveništná prístupová komunikácia, NN prípojka pre zariadenia staveniska a elektrické
rozvody pre dočasné semafory na letiskovej komunikácii pred letiskovou plochou,
kompletne zrealizovaná spodná konštrukcia cesty a zhutnené násypy až pod realizáciu cementovej stabilizácie
a kladenie obrubníkov, realizuje sa pokládka bitúmenových povrchov,
kompletne zhotovená vodomerná šachta pitnej vody vrátane mimo areálového rozvodu pitnej vody,
zrealizovaná telekomunikačná prípojka,
na 80% sú zrealizované rozvody dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácia, plynu a verejného osvetlenia,
na 80% je zrealizovaná požiarna nádrž.54
Priamym odrazom ekonomickej výkonnosti
Graf č. 3.6.: Zamestnanosť v jednotlivých odvetviach v okrese
aj v štruktúre je vývoj v zamestnanosti.
Prievidza
V ostatných
rokoch
sa
štruktúra
zamestnanosti mení v posune od priemyslu
smerom k službám. Kým napríklad ešte v
2004
41,8
8,1
46,7
3,4
roku 1999 mali priemysel a služby približne
rovnakú váhu na zamestnanosti v okrese,
tak v roku 2004 už podiel služieb na
zamestnanosti je vyšší o cca 5 percentných
rok
bodov ako podiel priemyslu (viď graf č.
3.6.).
Naopak, pokles zamestnanosti (váhy, ale aj
1999
43,7
4,7
8,1
43,6
absolútneho počtu) v priemysle nielen v
roku 2004 je spôsobený poklesom
zamestnanosti v baníctve, teda v HBP, a. s.,
ktoré práve v roku 2004 prepustili 340
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
zamestnancov. Napriek tomu sú s vyše
Priemysel
Pôdohospodárstvo
Stavebníctvo
Služby
4 000 zamestnancami (4 648 v roku 2004)
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori
dominantným zamestnávateľom v okrese so
sídlom v Prievidzi. Za poslednú dekádu to však znamená pokles o približne 50% zamestnancov, keďže v roku 1996 mali
HBP, a. s. ešte 8 200 zamestnancov. Ďalšími najväčšími zamestnávateľmi v meste Prievidza sú Yazaki Slovakia, s. r. o.,
COOP Jednota, s. d. , Nestlé Slovensko, s. r. o., Skanska BS, a. s., SAD Prievidza, a. s. a dokonca i mesto Prievidza (viď graf
č. 3.7.55)

5000

Graf č. 3.7.: Podniky so sídlom v Prievidzi s najväčším počtom
zamestnancov (rok 2006)

4000

3000
počet
zamestnancov
2000

1000

0
HBP

Zdroj: http://www.statistics.sk

Yazaki

COOP

Nestlé

Skanska BS

Technic
Development
Slovakia

SAD Prievidza

54

Mestský úrad v Prievidzi (2006)
Údaje prezentované v grafe č. 3.7. sú k 30. júnu 2006, pričom sú len orientačné, keďže sú dáta sú dostupné iba v intervaloch (napr. 1 000-1 999 alebo
4 000-4 999). HBP, a. s. sa uvádza napriek tomu, že v meste Prievidza má iba sídlo, nie aj prevádzky.

55
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3.3.

ABSORPČNÝ POTENCIÁL JEDNOTLIVCOV A DOMÁCNOSTÍ

Druhou stranou „mince ekonomického potenciálu územia“ sú absorpčné schopnosti jednotlivcov uspieť na trhu (práce) a
schopnosti jednotlivcov a celých rodín zabezpečiť si dostatočné príjmy a celkovo majetok pre plnohodnotný život.
Predpokladom toho sú tak vytvorené podmienky a také schopnosti ľudí, ktoré vedú k ich čo najväčšej pružnosti, dynamike a
aktivite na trhu (práce).

Počet zamestnancov v okrese Prievidza

3.3.1
K V A L I T A A D Y N A M I K A P R A C O V N E J SI L Y
Kvalita pracovnej sily priamo vychádza z kvality ľudských zdrojov v území (viď kapitola 2). Spomedzi uchádzačov
o zamestnanie tvoria v okrese Prievidza oproti iným regiónom relatívne veľkú časť absolventi škôl. Aj v roku 2004 a aj
v roku 2005 predstavovali takmer 10% všetkých uchádzačov o zamestnanie.
Jedným z ukazovateľov absorpčného
Graf č. 3.8.: Vývoj zamestnanosti v okrese Prievidza
potenciálu je schopnosť zamestnať sa.
60000
V okrese Prievidza sa však počet
zamestnancov za ostatné roky nezvýšil,
naopak medzi rokmi 1999 a 2004 mierne
klesol (viď graf č. 3.8.56). Dôvodom je
skutočnosť, že ani významný nárast
zamestnanosti v službách (nárast o 1 643
zamestnancov medzi rokmi 1999 a 2004)
50000
spolu s nepatrným zvýšením zamestnanosti
v stavebníctve (o 20 zamestnancov)
nedokázal
kompenzovať
a
prekryť
kumulovaný prepad zamestnanosti v
priemysle (pokles o 1 024 zamestnancov
medzi rokmi 1999 až 2004) a v
pôdohospodárstve
(pokles
o
683
40000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
zamestnancov medzi rokmi 1999 až 2004).
Zdroj: http://www.statistics.sk, http://www.ueos.sk
O miere mobility a dynamiky pracovnej sily
vypovedá dochádzka do práce mimo svojho bydliska. Na slovenské pomery je pracovná migrácia ľudí z okresu Prievidze
relatívne vysoká. Až približne 30% zo všetkých obyvateľov v produktívnom veku sa presúva za prácou mimo svoje bydlisko.
Najviac z nich (takmer 83%) sa presúva za prácou v rámci okresu, predovšetkým sa to týka v odvetví priemyslu, osobitne
dochádzkou do/z Hornonitrianskych baní v trojuholníku Prievidza – Nováky – Handlová, predovšetkým smerom z Prievidze
do Novák a Handlovej. Mesto tak „slúži ako spálňa“ pre významnú časť ľudí v produktívnom veku v Prievidzi (viď kapitola
8).
3.3.2
PR Í J M O V Á A M A J E T K O V Á SI T U Á C I A O B Y V A T E Ľ O V
Finančným základom absorpčného potenciálu sú príjmové a majetkové pomery jednotlivcov a rodín.
Priemerná hrubá mesačná mzda v okrese
Graf č. 3.9.: Priemerná hrubá mesačná mzda v okresoch TSK
Prievidza patrí k najvyšším v Trenčianskom
(rok 2005)
samosprávnom kraji. V roku 2005 dosiahla
20 000
tretiu najvyššiu úroveň v TSK: 16 598 Sk
(viď graf č. 3.9.). Napriek tomu však
18 592
18 383
nedosahovala priemernú hrubú mzdu v
17 308
ekonomike Slovenska (v roku 2005 na
16 598
16 240
úrovni 18 383 Sk). Navyše hrubá nominálna
16 003
15 791
15 597
15 434
mzda v okrese Prievidza sa v ostatných
15 000
mzda v Sk
rokoch zvyšovala pomalšie ako priemerná
úroveň v SR. Dôsledkom toho je
13 496
13 087
skutočnosť, že kým hrubá mzda v okrese
Prievidza zodpovedala v roku 2000 cca 98%
priemeru v SR, tak v roku 2004 to bolo už
iba 93,5% a v roku 2005 iba 90,3%.
10 000
Prievidza sa tak pracovnými príjmami
BN
IL
MY
NM
PE
PB
PD
PU
TN
TSK
SR
zaraďuje medzi najväčšiu časť Slovenska
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori
s mierne podpriemernými mzdami. Inak
povedané, nepatrí medzi tie regióny SR, kde majú ľudia najnižšie priemerné hrubé mzdy (viď mapa č. 3.2.).

56
Pokiaľ ide o dáta prezentované v grafe 3.8., počet zamestnancov sa uvádza k 31. decembru bežného roka za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a s
odhadmi za malé podniky do 20 zamestnancov a živnostníkov.
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V jednotlivých odvetviach sú priemerné mzdy v okrese Prievidza relatívne obdobne zaostávajúce za priemernými v SR,
keďže podľa údajov za rok 2004 zodpovedali v okrese Prievidza priemerné hrubé mzdy v priemysle 94,5% priemerných
v SR, v pôdohospodárstve 96,3% a v stavebníctve až 97,5%, zatiaľ čo napríklad v odvetví obchodu iba 76,5% priemerných
v SR.
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Graf č. 3.10.: Priemerná obytná plocha bytu v okresoch
TSK (rok 2004)
SR

73,4

TSK
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TN
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66,0
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45,7
86,7
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PE

85,8

NM

Na rozdiel od pracovných príjmov však
niektoré iné ukazovatele napovedajú, že
obyvatelia okresu Prievidza nevlastnia
veľké
majetky.
Jedným
z takých
ukazovateľov je priemerná obytná plocha
bytu (v m2). Občania okresu Prievidza
vlastnia v priemere najmenšiu výmeru bytu
(iba 45,7 m2 v roku 2005) nielen
v porovnaní s ostatnými okresmi TSK (viď
graf č. 3.10.), ale dokonca aj oproti všetkým
ostatným okresom na Slovensku (viď mapa
č. 3.3.).

59,1

MY

84,2

IL

67,4

BN

60,4
0

30

m2

60

90

Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori

3.4.

VPLYV SAMOSPRÁVY NA EKONOMIKU V MESTE

Na regionálnej úrovni významne ovplyvňuje rozhodovania ekonomických subjektov na trhu nielen (centrálna) vláda, ale aj
samospráva: na miestnej úrovni najmä miestna samospráva. Mesto Prievidza (obdobne ako iné mestá) realizuje svoju
ekonomickú politiku prostredníctvom regulačných opatrení a iných programov vo vzťahu podnikaniu a prostredníctvom
rozpočtovej politiky a finančného hospodárenia mesta.
3.4.1

R E G U L A Č N É O P A T R E N I A M E ST A V O V Z Ť A H U K PO D N I K A N I U A
O B C H O D O VA N I U
Mesto Prievidza vychádza vo svojej politike, realizovanej najmä prostredníctvom prijímania všeobecne záväzných nariadení
(VZN), z legislatívnych noriem prijatých na celonárodnej úrovni.57
Mesto zasahuje reguláciami do podnikania, obchodu a iných ekonomických činností ľudí nepriamo administratívnymi
(nefinančnými) opatreniami a priamo finančnými opatreniami.58
Spomedzi administratívnych opatrení sú v Prievidzi platné tieto VZN:59
VZN č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta,
VZN č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Prievidza,
VZN č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Prievidza.
Určitým obmedzením obchodu a služieb na území mesta Prievidza je VZN č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta. Okrem povinností, ktoré musia spĺňať fyzické alebo právnické osoby pre začatie
podnikania, obchodovania, umiestnenia prevádzky na území mesta, zrušenia prevádzky sa okrem ubytovacích zariadení vo
všetkých prevádzkach obchodu alebo služieb obmedzuje prevádzkový čas (od 6.00 do 22.00 hod.). Aj takéto obmedzenie
času predaja alebo poskytovania služieb je zásahom do slobody výmeny medzi zúčastnenými a znižuje tým aj množstvo
predaných/nakúpených statkov, resp. služieb a potenciálne znižuje aj ich kvalitu. Následná možnosť povoliť aj výnimku na
prevádzkový čas primátorom (po vyjadrení výboru volebného obvodu) vytvára riziká selektívneho zvýhodňovania v takto
deformovanom prístupe. Toto VZN obsahuje aj niekoľko ďalším zásahov, znepríjemňujúcich život ľudí, ktorí sa chcú
venovať obchodu a službám v meste. Príkladom je povinnosť nahlasovať zmeny prevádzkového času aj keď sa to týka iba
dočasného skrátenia v rámci povoleného prevádzkového času.
Popri uvedených administratívnych nástrojoch využíva mesto Prievidza (obdobne ako iné obce a mestá na Slovensku) aj
finančné opatrenia, najmä prostredníctvom nasledovných VZN:
VZN č. 85/2005 o miestnych daniach a príloh k nemu – osobitne príloha, ktorou sa určujú sadzby miestnych daní,
VZN č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viď kapitola 7),
VZN č. 80/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza.

57
Predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
58
V rámci administratívnych opatrení došlo v októbri 2006 k významnej pozitívnej zmene ohľadne zasahovania do slobodného podnikania, keď Mestské
zastupiteľstvo (MsZ) v Prievidzi okrem iného rozhodlo o zrušení VZN č. 63/2002 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa
na území mesta Prievidza.
59
Podľa platných VZN mesta Prievidza, zverejnených na oficiálnej internetovej stránke mesta Prievidza http://www.prievidza.sk.
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Tieto finančné nástroje a iné prijaté kroky mesta Prievidza (napríklad týkajúce sa majetkovej účasti mesta) sú
charakterizované v nasledujúcej časti.
3.4.2

H O SPO D Á R E N I E M E ST A A J E H O R O Z P O Č T O V Á P O L I T I K A

3.4.2.1
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE A FINANČNÁ SITUÁCIA MESTA
To, ako samospráva každoročne hospodári (či je výsledkom jej hospodárenia deficit alebo prebytok)60 má vplyv nielen na
celkový výsledok hospodárenia verejnej správy (jedno z tzv. maastrichtských kritérií, ktoré sú posudzované pre vstup krajiny
do eurozóny). Vplýva tým tiež na ostatné ekonomické subjekty, nielen v danom území. Deficit (záporný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami) má negatívne dopady na ostatných v ekonomike nielen tým, že prenáša záťaž aj s úrokmi na
daňovníkov v budúcom roku a prípadne ďalších rokoch, ale v prípade, že si samospráva zobrala na jeho financovanie úver
v domácej komerčnej banke, tak to spôsobuje aj vytlačovanie úverov a potenciálne aj investícií pre súkromnú sféru. Deficitné
hospodárenie vytvára aj tlak na vyššiu infláciu.
Ak v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
Graf č. 3.11.: Výsledky hospodárenia mesta Prievidza
metodikou medzinárodných štandardov,61
(bez finančných operácií)
a v súlade
s ekonomickou
logikou
40
nezahrnieme do príjmov a výdavkov
finančné operácie (teda transakcie na
mil. Sk 0
finančných aktívach, napríklad prijaté úvery
a prevody zostatkov z minulých rokov), tak
samospráva
v Prievidzi
hospodárila
-40
s prebytkom v r. 2005 na úrovni 32,6 mil.
Sk, ale rok predtým s deficitom až na úrovni
-80
157,8 mil. Sk (takmer 30% príjmov
samosprávy v tom roku). Na rok 2006 síce
-120
oficiálne predpokladá vyrovnaný rozpočet,
ale opäť v príjmoch počíta s prijatými
úvermi a prevodmi zostatkov z minulých
-160
2002
2003
2004
2005
2006
rokov62 a vo výdavkoch so splácaním
Zdroj: Záverečné účty mesta Prievidza za rok 2004 a 2005, Rozpočet mesta
prijatých úverov. Bez týchto finančných
Prievidza na rok 2006, prepočty autori
operácií bude samospráva hospodáriť v roku
2006 s deficitom až vo výške 120,6 mil. Sk
(viď graf č. 3.11.63).
Takéto výrazné deficity a prijímanie úverov na ich financovanie tlačia na rast zadlženia mesta. Ani rozpočtový prebytok
v roku 2005 nezmiernil zvyšovanie dlhu mesta, ktoré koncom roku 2005 dosiahlo už 251,4 mil. Sk.
Zostatok nesplatených úverov v sume 251,4 mil. Sk k 31. decembru 2005 je podľa akcie financovania nasledovný:
úver na financovanie objektov Ciglianska cesta 2: 175,3 mil. Sk,
úver na financovanie prístavby plavárne pri III. ZŠ S. Chalúpku: 42,0 mil. Sk,
úver na odkúpenie II. etapy objektu od OSP, a. s.: 34,1 mil. Sk.
Takáto úroveň dlhu mesta zodpovedala 52,5% bežných príjmov v roku 2004. Suma ročných splátok vrátane úrokov
predstavovala 6,7% z bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mesto tým formálne dodržiava kritériá pre prijatie návratných
zdrojov financovania podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek tomu však takýto objem dlhu
môže byť pre mesto finančný problém. Vytvára stále vyššie nároky na zdroje potrebné na krytie splátok istín z úverov (v roku
2005 na úrovni 24,8 mil. Sk, zatiaľ čo v roku 2003 iba 12,5 mil. Sk) a financovanie úrokov, zvyšujúcich výdavky (v roku
2005 už na úrovni 7,3 mil. Sk, zatiaľ čo v roku 2003 iba necelé 3 mil. Sk). Vyvstáva požiadavka najmä vo vzťahu k veľkosti
a likvidnosti finančných aktív mesta, teda takej stratégie manažovania dlhu, ktorá zabezpečí nielen jeho splácanie s čo
najmenšími dodatočnými nákladmi, ale aj jeho znižovanie.
V tomto kontexte vyvstáva požiadavka prehodnotenia majetkovej účasti mesta Prievidza v rôznych spoločnostiach. Mohla by
sa stať v prípade ich predaja (aspoň čiastočným) zdrojom neúverového splácania úverov, tým financovania dlhu mesta.
Mesto však má z finančného pohľadu významnejšiu spoluúčasť v podniku Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., kde
vlastní 51% akcií v hodnote 285,2 mil. Sk.
Samotné ročné hospodárenie v meste je a bude ovplyvnené výdavkami a výdavkovou politikou a príjmami a daňovou
politikou mesta.
3.4.2.2
VÝDAVKY A VÝDAVKOVÁ POLITIKA MESTA
Podstatne lepší výsledok v hospodárení mesta v roku 2005 (dosiahnutý prebytok 32,6 mil. Sk) oproti predchádzajúcemu roku
(deficitu na úrovni 157,8 mil. Sk) spôsobili nielen výraznejšie vyššie príjmy, ale aj napríklad na úrovni štátneho rozpočtu
niečo (takmer) nepredstaviteľné: nižšie výdavky v absolútnom vyjadrení. Výdavky bez finančných operácií dosiahli 682,8
mil. Sk v roku 2005, zatiaľ čo rok predtým 691,8 mil. Sk (teda viac o 1,3%). Tento trend však mesto nielenže neplánuje
60

Alebo teoreticky vyrovnaný rozpočet.
Napríklad metodika Government Finance Statistics (GFS) Medzinárodného menového fondu.
Prijaté úvery v tom roku a prevody peňazí z aktív sú financovaním deficitu, nie príjmom samosprávy v tom roku.
63
Údaje za roky 2002 až 2005 zodpovedajú rozdielom medzi skutočnými príjmami a výdavkami bez finančných operácii v danom roku a údaj za rok 2006
zodpovedá rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ktoré sa (bez finančných operácií) rozpočtujú po II. úprave na rok 2006.
61
62
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udržať, ale naopak v roku 2006 by sa výdavky bez finančných operácií mali oproti roku 2005 výrazne zvýšiť: o 351 mil. Sk
(o 5,4%) na vyše 1 mld. Sk (konkrétne na úroveň 1 033,8 mil. Sk). Dôvodom je výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov,
spôsobené výdavkami súvisiacimi s Priemyselnou zónou Prievidza – Západ I., osobitne s výdavkami na technickú a dopravnú
infraštruktúru k priemyselnému parku (vo výške 150,4 mil. Sk).
Výdavky samosprávy súvisia najmä so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky. Ním sa posilnilo nielen postavenie územnej samosprávy, ale i nárast jej
zodpovednosti pri spravovaní vecí verejných, a to pri vykonávaní:
-

-

originálnych (samosprávnych) kompetencií (napr. správa a hospodárenie s majetkom obce, zabezpečovanie
verejnoprospešných služieb, správa miestnych daní a poplatkov, výstavba, správa a údržba miestnych
komunikácií, kompetencie na úseku regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotnej starostlivosti a čiastočne i školstva
a sociálnych služieb), ale aj
kompetencií v oblasti preneseného výkonu štátnej správy (napr. na úseku školstva, stavebného konania, vodného
hospodárstva, ochrany prírody, telesnej kultúry a matričnej činnosti).
Graf č. 3.12.: Štruktúra výdavkov mesta Prievidza podľa funkcií
Všeobecné verejné
(rok 2005)
služby
13%

Sociálne zabezpečenie
4%

Bezpečnosť
2,7%

Hospodárstvo
7,4%
Vzdelávanie
34%

Výstavba
16%
Rekreácia a kultúra
5%
Bývanie
12%

Životné prostredie
6%

Zdroj: Záverečný účet za rok (2005), prepočty autori

Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú
práve výdavky na vzdelávanie, teda
výdavky, ktoré sú v prevažnej miere
centrálne určované a na miestnu správu
delegované ako prenesený výkon štátnej
správy.
Druhá, nie nezanedbateľná časť výdavkov
na školstvo sú však výdavky, ktoré sú
originálnou kompetenciou mesta. V roku
2005 tvorili prenesené aj originálne
výdavky mesta na vzdelávanie až 34%
všetkých
výdavkov
bez
finančných
transakcií mesta.
Spomedzi ostatných výdavkov podľa
funkčného členenia ide na výstavbu vyše
15%, na všeobecné verejné služby (vrátane
úrokových nákladov) takmer 13,5% a na
bývanie 12% zo výdavkov mesta, zatiaľ čo
napríklad na sociálnu oblasť smeruje menej

ako 4% výdavkov mesta (viď graf č. 3.12.64).
Niektoré výdavky, konkrétne tie, ktoré smerujú na podporu niektorých subjektov na trhu (teda do hospodárstva) priamo
deformujú konkurenčné prostredie a brzdia ekonomický rozvoj v regióne. Nepredstavujú svojou váhou tak významný
problém ako na centrálnej úrovne, ale do určitej miery sú umožnené VZN č. 80/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta Prievidza. V ňom si mestské zastupiteľstvo dáva možnosť poskytnúť dotáciu aj podnikateľom, teda využiť
nesystémový nástroj zvýhodňovania subjektov v ekonomickej činnosti.. Aj keď v tomto nariadení definuje na rozdiel od
centrálnej úrovne kritéria poskytnutia takejto dotácie ako „podpora všeobecne prospešných služieb, verejno-prospešných
služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti“, tak tie sú vymedzene široko a vágne.
3.4.2.3
PRÍJMY A DAŇOVÁ POLITIKA MESTA
Výdavky by v danom roku mali byť financované z príjmov, ak nie, tak vzniká deficit v hospodárení. Práve rok 2005 bol však
výnimkou, keď mesto Prievidza získalo viac príjmov (aj bez finančných operácií) ako prerozdelilo zdrojov v rámci
výdavkov. Preto mesto hospodárilo v tomto
roku s prebytkom.
Graf č. 3.13.: Štruktúra príjmov mesta Prievidza
Na príjmoch mesta sa najviac podieľajú
(rok 2005)
daňové príjmy (v roku 2005 približne 47%ným podielom), ale nezanedbateľné zdroje
Granty a transfery
mesto získava aj z nedaňových príjmov
21,3%
Daňové príjmy
a z grantov a transferov (viď graf č. 3.13.).
47,2%
Mesto získalo v rámci transferov objemovo
najväčší presun peňazí zo štátneho rozpočtu
vo výške takmer 133 mil. Sk, Tie sú
účelovo určené na financovanie školstva.
V rámci nedaňových príjmov získalo mesto
v roku 2005 najvýznamnejší balík peňazí
Nedaňové príjmy
z predaja pozemkov.
31,6%
Z analytického pohľadu, osobitne vo vzťahu
nielen k financovaniu výdavkov, ale aj
k podnikaniu, sú podstatné príjmy z daní
Zdroj: Záverečný účet za rok (2005), prepočty autori
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Podľa metodiky COFOG (Classification of the Functions of Government).
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a daňová politika mesta. Mesto získava najviac daňových zdrojov z podielovej dane z príjmov fyzických osôb – 253,7 mil.
Sk v roku 2005, čo zodpovedalo 3/4 celkových daňových príjmov. Zvyšnú 1/4 daňových príjmov mesto získava z miestnych
daní a poplatku za komunálne odpady.
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad sú vyrubované na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ako kompetencia mesta.
V nadväznosti na povinnosť, ktorá vyplýva zo spomínaného zákona, mesto Prievidza ustanovuje prostredníctvom VZN č.
86/2005 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Prievidza využíva tiež zákonnú možnosť
vyrubovať miestne dane, ktoré sú podľa citovaného zákona nepovinné, a to prostredníctvom VZN č. 85/2005 o miestnych
daniach, konkrétne:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje a
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
Mesto využíva zákonnú možnosť vyrubovať tieto dane napriek relatívne nízkemu príjmu z nich (iba na úrovni necelých 21%
z daňových a necelých 10% z celkových príjmov mesta). Navyše, stanovuje relatívne vysoké sadzby a neprehľadný
a komplikovaný systém ich úpravy. Napríklad, v prípade dane z nehnuteľnosti, ktorá je významným obmedzením
ekonomickej aktivity v území, vyrubuje rôzne sadzby pre stavby podľa účelu, ako aj podľa mestskej časti. Negatívny dopad
na podnikanie má i to, že práve daň zo stavieb na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, mesto Prievidza určuje na
najvyššej úrovni, a to až 80 Sk na m2 (čo je 52. miesto v poradí miest a obcí podľa výšky dane v roku 2007).65 Príkladom
komplikovanosti daňového systému, ktorí tvorí samospráva Prievidze na svojom území, je napríklad aj daň za užívanie
verejného priestranstva, ktorá pri sadzbách rozlišuje ešte aj rôzne časové obdobia pre tú istú činnosť.
Celkovo platí, že mesto Prievidza vyrubuje, aj keď nemusí, viaceré miestne dane a podrobne a komplikovane ich stanovuje.
Tým finančne a administratívne zaťažuje občanov a podnikateľské subjekty na svojom území.

3.5.

ZHRNUTIE

V kapitole sa venuje pozornosť predovšetkým identifikovaniu hlavných charakteristík, ktoré sa týkajú produkčného
potenciálu (vyjadrujúceho schopnosť tvorby zdrojov) v meste Prievidza a jeho okolí, absorpčného potenciálu v meste
(daného príjmovou sebestačnosťou a pružnosťou ľudí v ňom) a vplyvu samosprávy na ekonomiku v meste, resp. v širšom
(spádovom) území.
Ekonomická výkonnosť, zamestnanosť, ako aj mzdová úroveň v meste a okrese Prievidza je v celoslovenskom porovnávaní
priemerná, resp. vyššia ako vo väčšine regiónov na Slovensku. Pre nemalú časť pracovnej sily mesta Prievidza je typická
vysoká miera mobility, čo súvisí najmä s presúvaním za prácou do Hornonitrianskych baní v Handlovej a Novákoch. Mierne
sa zvyšuje podnikateľská aktivita a význam služieb v meste a okrese Prievidza. Potenciál podnikania a cestovného ruchu nie
je dnes ani zďaleka využitý. Potvrdením je napríklad najnižšia miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb v okrese
Prievidza v porovnaní so všetkými okresmi v Trenčianskom kraji a nedostatok (kvalitných) služieb v cestovnom ruchu. Práve
tie by mohli byť okrem iného aj kompenzáciou potenciálneho prepúšťania zamestnancov v podniku Hornonitrianske bane
Prievidza, a. s. Vysoká miera závislosť produkcie a zamestnanosti v regióne od tohto jedného podniku je značne riziková,
o to viac, že ide o podnik v banskom priemysle, ktorý je v útlme.
Mesto nepriaznivo finančne vplýva na iné ekonomické subjekty deficitným hospodárením bez finančných operácií (s
výnimkou roku 2005) a najmä vyrubovaním viacerých miestnych daní, navyše upravovaných podrobne a neprehľadne.

3.6.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

65
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4.

SOCIÁLNY POTENCIÁL

„Spoliehanie sa na solidaritu, lásku alebo spoločenského ducha ako mechanizmus pre sociálnu koordináciu sa dá uplatniť
iba v malých otvorených spoločnostiach, a tento pocit sa stratí hneď, keď narastajúce rozmery spoločnosti začnú vzájomne
ľudí jedného od druhého odlučovať.” (Friedrich August von Hayek)66

4.1.

RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ

Sociálny potenciál (nielen) na území mesta Prievidza a jeho okolia priamo vyplýva z ľudského potenciálu
z mimoekonomického (viď kapitola 2) aj ekonomického hľadiska (viď kapitola 3), ako aj z ochoty a schopností jednotlivcov
vytvárať zdroje určené aj na financovanie sociálnej sféry. Pri hodnotení sociálneho potenciálu je dôležité vyhodnotiť mieru
schopností ľudí v sociálnych problémoch (napríklad spojených s dlhodobou nezamestnanosťou) a schopnosti vymaniť sa
z nich.
Kľúčovou otázkou je, či obyvatelia v danom regióne sú pripravení a či (sú vytvorené podmienky) na praktické uplatňovanie
princípu osobnej zodpovednosti, svojpomoci a dobrovoľnej solidarity. Tie by mali v sociálnej sfére nahradiť dnešnú závislosť
mnohých na sociálnych dávkach, očakávanie pomoci od centrálnej vlády, resp. miestnej samosprávy, a povinne vynucovanú
solidaritu, okrem iného potláčajúcu záujem o dobrovoľnú pomoc.
Práve dobrovoľná solidarita a prirodzená iniciatíva ľudí zdola pomáhať si sú podstatnými podmienkami úspešnosti
v ekonomickej a v sociálnej sfére v danom území. Tak ako je trh charakterizovaný dobrovoľnými výmenami statkov medzi
dopytujúcimi a ponúkajúcimi, základom dobre fungujúcich sociálnych vzťahov v spoločnosti je dobrovoľná solidarita.
Prirodzenými inštitúciami, ktoré ju dokážu zabezpečovať, sú primárne rodina a následne iní blízki, priatelia a všetky formy
súkromných poskytovateľov sociálnych služieb a iných podpôr – občianske združenia, cirkev a iné súkromné a na
dobrovoľnej báze fungujúce spoločenstvá.67
Až keď zlyhajú všetky prirodzené inštitúcie (jednotlivec – rodina – charita) je rad na samospráve, ktorá má v súčasnosti viac
kompetencií a možností pôsobenia v sociálnej oblasti, aj keď sú naďalej obmedzené a nie sú dostatočne jednoznačne
vymedzené.68 Samospráva by tak ako i centrálna vláda nemala nahrádzať osobnú zodpovednosť ľudí. Naopak, mohla by
podať pomocnú ruku tým, ktorí sú z objektívnych dôvodov znevýhodnení a nedokážu sa sami o seba postarať.
Z týchto dôvodov je v kapitole predovšetkým venovaná pozornosť:
-

4.2.

jednotlivcom v cieľových skupinách s potenciálnym dopytom po sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
sociálnej a zdravotnej vybavenosti (cieľových skupín) ľudí v meste a jeho okolí,
sociálnej politike a inému vplyvu samosprávy na sociálny potenciál v území mesta Prievidza a jeho zázemia.

CIEĽOVÉ SKUPINY OBČANOV SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Z pohľadu potenciálneho dopytu po sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa pozornosť venuje predovšetkým nasledovným,
vzájomne sa prelínajúcim, cieľovým skupinám obyvateľov:
nezamestnaní, primárne dlhodobo nezamestnaní,
-

ľudia v hmotnej núdzi,
starší ľudia s oslabeným zdravím,
zdravotne (ťažko) postihnutí a ľudia s inými zdravotnými problémami,
ľudia, ktorí sú alebo môžu byť z iných dôvodov objektom sociálnej politiky.

4.2.1
N E Z A M E S T N A N Í , PR I M Á R N E D L H O D O B O N E Z A M E ST N A N Í
Nízka tvorba pracovných miest v súkromnej sfére a nedostatočná absorpčná schopnosť pracovnej sily spôsobujú vo
všeobecnosti, že ľudia sa dostávajú na dlhšie mimo pracovný pomer. Nezamestnanosť však v Prievidzi (meste aj okrese) a v
Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) ako takom nie je na rozdiel od iných regiónov na Slovensku vážny problém. Miera
evidovanej nezamestnanosti (meraná podľa metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) a tiež miera nezamestnanosti
podľa výberového zisťovania pracovných síl (meraná podľa metodiky Štatistického úradu SR)69 je v TSK po Bratislavskom
kraji druhá najnižšia v SR. V roku 2005 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 6,8% (zatiaľ čo priemerná na Slovensku
bola 11,4%) a miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl 8,1% (priemerná na Slovensku presne
dvojnásobne viac, teda 16,2%).
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Hayek (2001).
Gonda et al. (2005).
Príkladom sú problémy s pretrvávajúcimi „delenými“ kompetenciami v sociálnych službách.
69
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zisťuje mieru nezamestnanosti prostredníctvom výberového zisťovania pracovných síl na základe náhodného výberu podľa
sčítania obyvateľov, domov a bytov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) vykazuje evidovanú mieru nezamestnanosti, to znamená, že vychádza
z disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných na úradoch práce. Metodika ÚPSVR tak na rozdiel od metodiky ŠÚ SR vychádza z reálnych údajov, ale so
zúženým záberom (keďže vychádza iba z aktívnych ľudí bez práce, teda tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce).
67
68
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Skutočnosť,
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aktuálnymi
číslami
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v okrese Prievidza dosiahla v roku 2005
8,5
necelých 9 percent a je (tak ako v iných
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Zdroj: Štatistický úrad SR (2006)
Slovensku (viď mapa č. 4.1.). Je
napríklad viac ako 3 násobne nižšia ako miera nezamestnanosti v niektorých okresoch južného a juhovýchodného Slovenska.
Graf č. 4.1.: Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch TSK
(rok 2005)

Obdobne to platí aj pre dlhodobú nezamestnanosť. Práve v regiónoch s nižšou mierou nezamestnanosti sa na nej podieľajú
menšou váhou dlhodobo nezamestnaní a naopak (viď a porovnaj mapa č. 4.1. a mapa č. 4.2.). Približne 35%-ný podiel
dlhodobo nezamestnaných z celkovej nezamestnanosti na úrovni takmer 9% (z pracovnej sily) v okrese Prievidza znamená,
že približne 3% z pracovnej sily (resp. ľudí v ekonomicky aktívnom veku) v regióne je dlhodobo nezamestnaných. Na
porovnanie, vo väčšine bratislavských okresoch je podiel dlhodobo nezamestnaných z pracovnej sily menší ako 1% a naopak,
napríklad, v okrese Rimavská Sobota je takmer 20% ľudí v ekonomicky aktívnom veku dlhodobo nezamestnaných.
Aj v meste Prievidza sa miera nezamestnanosti znižuje, a to napríklad z 10,3% v roku 2003 na 8,2% v roku 2005, respektíve
pri porovnaní absolútnych čísel, z 3 037 nezamestnaných v roku 2003 na 2 497 v roku 2005.70 Najväčší podiel z celkovej
evidovanej nezamestnanosti predstavujú v meste z kvalifikačného hľadiska pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (približne
27% v roku 2005) a z pohľadu veku pracovná sila medzi 20 až 29 rokov (takmer 28%-ný podiel) a nad 50 rokov (približne
21%-ný podiel). Určité tlaky na vyššiu nezamestnanosť v meste Prievidza a jeho okolí (osobitne v „baníckom trojuholníku“)
70

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.
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môžu vyplývať z ďalšieho prepúšťania zamestnancov HBP, a. s. – teda z pohľadu zamestnanosti dominantného podniku
v okrese. To môže byť najväčší problém práve pre pracovnú silu v preddôchodkovom veku.

S klesajúcim počtom nezamestnaných klesá aj počet poberateľov podpory v nezamestnanosti a zároveň aj vyplatené objemy
týchto dávok. Počet poberateľov podpory v nezamestnanosti sa znížil z (v priemere) 2 061 mesačne v roku 2004 na 1 320
mesačne v roku 2005. Takýto počet poberateľov podpory v nezamestnanosti predstavuje takmer 53%-ný podiel zo všetkých
evidovaných nezamestnaných v meste a zodpovedá približne 2,5%-ám obyvateľov mesta Prievidza.
Pokles
celkovo
evidovaných
Graf č. 4.2: Vývoj počtu nezamestnaných v meste Prievidza
nezamestnaných v meste Prievidza
3500
spôsobuje výlučne znižovanie počtu
nezamestnaných kratšiu dobu ako 12
mesiacov. Naopak, počet dlhodobo
2800
nezamestnaných
(nezamestnaných
dlhšie ako 12 mesiacov) stagnuje,
respektíve v roku 2005 sa oproti roku
2100
2003 mierne zvýšil (viď graf č. 4.2.).
Dlhodobo nezamestnaných bolo v roku
počet
2005 evidovaných 948, čo zodpovedalo
evidovaných 1400
nezamestnaných
1,8% obyvateľov v Prievidzi. Podiel
dlhodobo nezamestnaných na počte ľudí
700
mesta Prievidza v produktívnom veku
v roku 2005 bol približne 3% (podľa
údajov za rok 2004 to bolo 2,9%).
0
2003

2004

Dlhodobo nezamestnaní (viac ako 12 mesiacov)

2005

Nezamestnaní (do 12 mesiacov)

Zdroj: údaje poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

4.2.2
ĽUDIA V HMOTN EJ NÚDZI
Nezamestnaní a predovšetkým dlhodobo nezamestnaní sa často dostávajú do situácie, keď nemajú dostatočné príjmové
a nezriedka ani majetkové prostriedky na svoje primerané prežitie.71 Práve títo ľudia sa stávajú objektom sociálnej politiky,
v súčasnosti na Slovensku do určitej miery realizovanej aj na decentralizovanej úrovni.72
71

Pod „primerané“ myslíme nevyhnutné pre život. Súčasný prístup (nielen) na Slovensku však nie je tak striktný.
72
V podmienkach Slovenska sa vymedzujú ľudia v hmotnej núdzi (čo je stav blížiaci sa k chudobe) podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,
ktorý stanovuje, že v hmotnej núdzi je ten, koho príjem nedosahuje zákonom stanovené životné minimum.
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Napriek určitému sprísneniu systému
garantovania financovania nárokov ľudí na
dávky v hmotnej núdzi a zníženiu priestoru
4000
pre sociálne pasce73 (stanovením stropu pre
celkovú podporu rodine) možno naďalej
považovať tieto podmienky v sociálnom
systéme vo všeobecnosti za nedostatočne
3000
striktné a adresne zamerané na dočasnú
pomoc iba skutočne chudobným, teda na
podporu podľa jasne posúdenej a objektívne
2000
preukázateľnej
potreby
jednotlivca,
počet
respektíve rodiny.74
poberateľov
Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi sa
v meste Prievidza sa znižuje z roka na rok,
1000
predovšetkým výraznejšie v roku 2005. Ich
počet klesol v roku 2005 o 1 309
poberateľov
(resp.
o 40,7%)
oproti
0
predchádzajúcemu roku (viď graf č. 4.3.).
2003
2004
2005
Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi
Zdroj: údaje poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
zodpovedá približne 2,5% obyvateľov
Prievidza. Najvýraznejší problém z nich vo
vzťahu k opätovnému zamestnaniu sa predstavujú ľudia s minimálnou alebo nijakou kvalifikáciou.
Graf č. 4.3.: Vývoj počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi v
meste Prievidza

4.2.3
ST A R ŠÍ Ľ U D I A S O S L A B E N Ý M Z D R A VÍ M
Aj keď staroba nie je automaticky spojená s chorobou a odkázanosťou od pomoci iných, platí, že so zvyšujúcim sa vekom sa
zvyšuje a zreálňuje pravdepodobnosť chorobnosti a sociálnej odkázanosti starších občanov. Preto sú starší s oslabeným
zdravím ďalšou cieľovou skupinou ľudí, ktorá si navyše vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli rýchlo sa zvyšujúcim sa nárokom
na krátkodobú a dlhodobú starostlivosť sociálneho a zdravotníckeho charakteru, tak doma, ako aj v komunite a stále menej aj
v inštitucionálnej starostlivosti. To vytvára tlaky už v súčasnosti na takýto druh služieb, čoraz viac s orientáciou na
integrovanú dlhodobú starostlivosť, prepájajúcu opatrovanie a ošetrovanie starých občanov s oslabeným zdravím a s
neschopnosťou sa o seba (dostatočne) postarať.
Z vyššie uvedeného dôvodu už dnes vyplýva určitý tlak na financovanie takýchto rastúcich nárokov. Rastúci pomer medzi
počtom ľudí v poproduktívnom veku k tým v produktívnom veku75 znamená pomalší rast tvorby zdrojov, okrem iného
potrebných aj na sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre starších.
V meste Prievidza dochádza k neustálemu
zvyšovaniu počtu starších občanov,
napríklad z 5 315 v roku 1991 na 8 559
v roku 2004 (teda 61%-ný nárast počas
tohto obdobia) (viď kapitola 2). Tým sa
2004
16,6
podiel počtu ľudí v poproduktívnom veku
na obyvateľoch v Prievidzi zvýšil z
necelých 10% v roku 1991 na 16,6%-ný
2001
14,0
podiel v roku 2004 (viď graf č. 4.4.).
Napriek tomu to je stále menej ako v okrese
1996
11,9
(s 19,5% podielom ľudí v poproduktívnom
veku) a ako mnohých iných okresoch SR.
V súčasnosti sa i preto zatiaľ v Prievidzi
9,9
1991
výraznejšie neprejavuje tlak na financovanie
nárokov starších kvôli pretrvávajúcemu
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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90%
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Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek
vysokému podielu ľudí v produktívnom
veku (na úrovni až okolo 68%), teda
Zdroj: Štatistický úrad SR (1991, 1996, 2001, 2005), prepočty autori
pomalému
rastu
pomeru
ľudí
v poproduktívnom veku k obyvateľom v produktívnom veku (tzv. miery závislosti). Zatiaľ čo v roku 1991 pripadalo 16
starších na 100 ľudí v produktívnom veku, tak do roku 2004 sa ich pomer zvýšil na približne 24 (tzv. miera závislosti – viď
graf č. 4.5.).
Graf č. 4.4.: Vývoj štruktúry obyvateľov mesta Prievidza
podľa hlavných vekových skupín

Zvyšujúca sa váha ľudí v poproduktívnom veku v Prievidzi však veľmi rýchlo stláča podiel ľudí v predproduktívnom veku na
celkovom obyvateľstve dole. Pokles ich podielu z vyše 28% v roku 1991 na vyše 14% v roku 2004 to dokumentuje.
73
Sociálna pasca (napríklad pasca nezamestnanosti alebo pasca chudoby) predstavuje situáciu, keď je motivujúcejšie byť v sociálnom systéme (pasívny) ako byť
zamestnaný, či inak aktívny. Najčastejšie sa porovnáva rozdiel medzi príjmami v sociálnom systéme s relatívne porovnateľnou mzdou na trhu práce. Pre
zjednodušenie sa na makroúrovni napríklad porovnáva priemerný príjem zo sociálneho systému s minimálnou mzdou.
74
Za chudobného považujeme človeka, ktorý nemá príjmové a majetkové prostriedky na zabezpečenie existenčného minima. Pod existenčným minimom
chápeme dostatok prostriedkov na nevyhnutné podmienky na prežitie, ako jedno teplé jedlo denne a základné ošatenie a prístrešie. To je hranica, po ktorú možno
akceptovať vládou vynucovanú a z „verejných zdrojov“ (daní a sociálnych odvodov) financovanú sociálnu solidaritu, i to však adresne tomu, kto je skutočne
chudobný. Chudobným reálne nie je ten, kto síce má relatívne nízky pracovný alebo sociálny príjem, pritom však vlastní dom, prípadne aj auto. Chudobným nie
je ani človek, ktorý má menší príjem ako je stredný príjem v krajine (čo prezentuje metodika EÚ ako tzv. relatívnu chudobu).
75
Obdoba miery závislosti dôchodcov od prispievateľov na dôchodky (Dependency Ratio).
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Graf č. 4.5.: Index starnutia a miera závislosti starších ľudí v meste
Prievidza
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Zdroj: Štatistický úrad SR (1991, 1996, 2001, 2005), prepočty autori

2004

Výrazný a rýchly presun podielu mladších
vekových ročníkov v pomere k starším
potvrdzuje index starnutia (pomer počtu
ľudí v poproduktívnom veku k počtu ľudí
v predproduktívnom veku). Podľa tohto
indexu pripadalo v Prievidzi ešte v roku
1991 iba 35 starších na 100 ľudí
v predproduktívnom veku, avšak v roku
2004 bola už situácia výrazne odlišná, keď
takmer 113 ľudí v poproduktívnom veku
pripadalo na 100 v predproduktívnom veku
(viď graf č. 4.5.76). Tento trend v meste
predstavuje riziko možných problémov
s financovaním rastúcich nárokov starších.
To naznačuje i napríklad prognóza, o vývoji
obyvateľstva v okresoch do roku 2025,77
podľa ktorej v okrese Prievidza pripadne
v roku 2025 viac ako 200 starších na 100
ľudí v predproduktívnom veku (v roku 2004
to bolo 126,5 starších ľudí na 100

obyvateľov v predproduktívnom veku).
4.2.4

Z D R A VO T N E ( Ť A Ž K O ) P O ST I H N U T Í A Ľ U D I A S I N Ý M I Z D R A VO T N Ý M I
PR O B L É M A M I
Popri starších občanoch s oslabeným zdravím sú ďalšími, ktorí potrebujú pomoc iných, zdravotne a inak ťažko postihnutí.
Podľa údajov oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ÚPSVR v Prievidzi bolo v roku 2005 v meste 950 ťažko
zdravotne postihnutých občanov – poberateľov kompenzácií a 2 182 ťažko zdravotne postihnutých – držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím (čo zodpovedalo cca 4% zo všetkých obyvateľov v meste). Inou možnosťou, ako
odhadnúť, koľkí majú vážnejšie dlhodobé zdravotné problémy, je počet invalidných dôchodcov, alebo poberateľov
dôchodkov (len do určitej miery). Podľa údajov odboru dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne sa počet invalidných
dôchodkov znížil zo 7 200 v roku 2003 na 6 749 v roku 2005.78
Najvážnejšími a najčastejšie smrteľnými chorobami na Slovensku sú choroby obehovej sústavy a nádorové ochorenia.
V prípade zhubných nádorových je v okrese Prievidza ich výskyt na 100 000 obyvateľov v rámci celoslovenského
porovnávania priemerný, resp. mierne podpriemerný, tak u mužov, ako aj u žien. Podľa dostupných údajov79 bolo v roku
2002 v okrese Prievidza nahlásených o 14 ochorení zhubného nádoru u mužov menej ako je priemer v SR, v prípade žien to
bolo o 10 prípadov menej než ich bolo v priemere v SR. Na druhej strane však čísla potvrdzujú, že výskyt zhubných nádorov
na 100 000 obyvateľov je v okrese Prievidza vyšší ako vo viacerých iných okresoch TSK (napríklad v Trenčíne
a v Bánovciach nad Bebravou) a je aj vyšší ako počet zhubných nádorových ochorení na 100 000 obyvateľov v priemere
v rámci TSK.80
Aj v prípade iných vážnejších ochorení dosahuje okres Prievidza nižšie hodnoty ako celoslovenský priemer. Príkladom je
približne 9 ochorení tuberkulózy na 100 000 obyvateľov v roku 2004 oproti 13,1 ochorení na 100 000 obyvateľov v priemere
na Slovensku. Situácia je však opačná u dojčenskej úmrtnosti a indexu potratovosti. V prípade dojčenskej úmrtnosti
dosahuje okres Prievidza jednu z najvyšších úrovní na Slovensku a s 8,3 úmrtiami dojčiat na 1 000 obyvateľov výrazne
prevyšuje úroveň v niektorých iných okresoch TSK (napríklad okres Považská Bystrica s 1,8 prípadmi na 1 000 obyvateľov).
Obdobne to platí aj pre potratovosť, keďže so 47 potratmi na 100 narodených sa v roku 2004 dosiahol okres Prievidza jeden
z najvyšších indexov potratovosti na Slovensku vôbec.
Brzdiacim vo vzťahu k ekonomickému rozvoju môžu byť príliš mnohé hospitalizácie v nemocniciach a častá pracovná
neschopnosť. U obidvoch ukazovateľov dosahuje okres Prievidza jedny z najvyšších hodnôt na Slovensku: 20 303
hospitalizácií v nemocniciach na 100 000 obyvateľov (oproti 18 962 v priemere na Slovensku) a 4,6%-nú pracovnú
neschopnosť (oproti 2,9%-nej v priemere na Slovensku).81
4.2.5
Ľ U D I A Z I N Ý C H D Ô VO D O V O B J E K T O M S O C I Á L N E J PO L I T I K Y
Okrem uvedených jednotlivcov a niekedy aj rodín ešte spomeňme niektoré ďalšie skupiny ľudí, ktoré sú alebo môžu byť
objektom sociálnej politiky z iných ako z už vyššie spomínaných dôvodov. Patria k nim napríklad deti odkázané na pomoc
cudzích, keďže sú siroty alebo sa rodičia alebo iní príbuzní nechcú o ne starať.
Ďalšou skupinou občanov sú najťažšie prispôsobiví a problémoví. Patria k nim predovšetkým mnohí spomedzi Rómov, nie
na základe ich etnickej príslušnosti, ale kvôli problémom ako chudoba, nízka hygiena či nízka vzdelanosť, ktoré sa
koncentrujú v značnej miere u Rómov. Podľa odhadov založených na štatistických údajoch o kombinácii dlhodobej

76

Pod indexom starnutia (viď graf č. 4.5.) sa myslí pomer počtu ľudí v poproduktívnom veku k počtu ľudí v predproduktívnom veku a pod mierou závislosti sa
myslí pomer počtu ľudí v poproduktívnom veku k počtu ľudí v produktívnom veku.
Vaňo a kol. (2005)
78
Spôsobené i legislatívnou zmenou na centrálnej úrovni.
79
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (2005)
80
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (2005)
81
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (2005)
77
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nezamestnanosti, najnižšieho vzdelania a vysokého alebo priveľmi nízkeho veku u tejto skupiny sa odhaduje, že na
Slovensku sa to týka približne 2% z celej populácie). Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)82
odhadovala v roku 2002 podiel Rómov na celkovej nezamestnanosti na približne pätinu a nezamestnanosť v rómskych
osadách na Slovensku na približne 90%. V niektorých rómskych osadách je pritom nezamestnanosť takmer 100%-ná83
Ostatnou skupinou občanov, ktorí sú neprispôsobiví, problémoví a v niektorých prípadoch aj rizikoví pre iných, sú
bezdomovci, občania po výkone trestu, narkomani a iní.

4.3.

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ VYBAVENOSŤ
Graf č. 4.6.: Počet miest v zariadeniach sociálnych služieb
na 1 000 obyvateľov v okresoch TSK (rok 2004)
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Po stručnom zhodnotení potenciálneho
dopytu
po
sociálnej
a zdravotnej
starostlivosti v meste a okrese Prievidza má
význam
uviesť ich ponuku, osobitne
ponuku sociálnych služieb sociálneho aj
zdravotného
charakteru.
Zhodnotenie
vybavenosti
sociálnym
a zdravotným
štandardom
je
dôležité
tak
z kvantitatívneho, kvalitatívneho, ako aj
finančného hľadiska. V tejto fáze prác sa
zameriavame na vyhodnotenie sociálnej
a zdravotnej vybavenosti na území okresu a
mesta Prievidza z kvantitatívneho pohľadu.
4.3.1

SO C I Á L N A
VYBAVENOSŤ
Sociálna vybavenosť na danom území sa
Zdroj: Štatistický úrad SR (2005), prepočty autori
zvyčajne
posudzuje
v prvom kroku
prostredníctvom posúdenia rozsiahlosti stále dominantnej inštitucionálnej siete sociálnych služieb. Kapacitu
v inštitucionálnej sociálnej starostlivosti vyjadruje napríklad počet miest v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) na 1 000
obyvateľov. V okrese Prievidza je takáto kapacita sociálnych služieb v ZSS druhá najnižšia spomedzi okresov TSK (viď graf
č. 4.6.) a zároveň patrí i k najnižším na Slovensku (viď mapa č. 4.3.).84
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Tab. č. 4.1.: Vývoj počtu vybraných ZSS v meste Prievidza
zariadenia sociálnych služieb

domovy sociálnych služieb
pre deti

1996

počet zariadení
počet miest

2003

2004

1

2

2

36

60

60

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

150

150

1

1

1

20

44

44

detské domovy
domovy s opatrovateľskou službou
domovy dôchodcov

počet zariadení
počet miest

domovy sociálnych služieb
pre dospelých

počet zariadení
počet miest

Aj takýto relatívne nízky pomer by nemusel byť problém, ak
by (nielen) nedostatok v zariadeniach bol kompenzovaný
domácou a komunitnou starostlivosťou, pokiaľ možno čo
najviac spravovanou a financovanou súkromnými subjektmi.
Lenže služby sociálnej starostlivosti na Slovensku
všeobecne, rovnako aj v Prievidzi, sú stále poskytované
v prevažnej miere inštitucionálne, navyše najmä vo
verejných a kvalitou často nevyhovujúcich zariadeniach.
Osobitným problémom sú veľkokapacitné zariadenia
s celoročným pobytom.85
Situácia v meste Prievidza nepotvrdzuje, že by dochádzalo
ku kompenzovaniu nedostatku služieb v ZSS (do určitej
miery viditeľného i z tab. č. 4.1.). Naopak aktuálny stav
v meste potvrdzuje výraznú prevahu sociálnej starostlivosti v
rôznych formách zariadeniach oproti domácej starostlivosti.

Zdroj: http://www.statistics.sk
Zariadenia sociálnych služieb v meste Prievidza s kapacitou vyše 300 miest zahŕňajú nasledovné:
Domov dôchodcov – domov penzión pre dôchodcov, ul. J. Okáľa 6, Prievidza (kapacita: 150 miest, z toho 60%
v domove dôchodcov, a počet zamestnancov 43),
Domov pre osamelých rodičov, ul. Ľ. Štúra 12, Prievidza (kapacita: 16 miest),
Útulok, Košovská cesta 15, Prievidza (kapacita: 20 lôžok),
Harmónia, n. o., Námestie slobody 14, Prievidza,
Stanica opatrovateľskej služby a krízové centrum, Včelárska 8, Prievidza,
Nový domov, n. o., Energetikov 1, Prievidza (kapacita: 25 miest),
DOMINO, centrum sociálnej starostlivosti, Veterná 11, Prievidza - zariadenie pre ťažko zdravotne a mentálne
postihnuté deti na denný a celoročný pobyt (kapacita: 36 miest),
HUMANITY, centrum sociálnej pomoci, Viničná 17, Prievidza,
Ústav pre mentálne postihnuté ženy, Viničná 17, Prievidza (kapacita: 44 miest),
Dom pre osamelých rodičov, Odbojárov 6, Prievidza (kapacita: 4 izby pre matky s nezaopatrenými deťmi),
Útulok, Nábrežie sv. Metoda 15, Prievidza (kapacita: 15 miest).
V meste však v súčasnosti pôsobí iba 71 opatrovateliek, ktoré opatrujú 210 klientov spomedzi starších. Napriek nárastu
záujmu o opatrovateľskú službu v meste to zodpovedá iba 4 opatrovaným na 1 000 obyvateľov. Práve pre opatrovanie
starších v domácej starostlivosti (najlepšie rodinným príslušníkom, resp. iným blízkym) je v meste stále značný potenciál.
Okrem toho pôsobia v meste aj nasledovné subjekty:
Charita sv. Vincenta, n. o., Sládkovičova ulica 5, Prievidza,
Fórum pre pomoc starším, národná sieť, Kukučínová ulica 5, Prievidza,
ORCHIDEA, n. o. Necpalská cesta 32, Prievidza,
Šťastie si ty, o. z., Svätoplukova ulica 14, Prievidza,
Maruška, o. z., Svätoplukova ulica 14, Prievidza.
Z odpovedí z dotazníka (prieskum sociálnej situácie a riešenia potrieb seniorov na území mesta Prievidza) vyplýva, že viac
ako polovica respondentov sa vyjadrila, že nie sú dostatočne informovaní o sociálnych službách v meste Prievidza, a až
každý štvrtý z respondentov prieskumu vyjadril za vytvorenie nového domova dôchodcov. Výsledky dotazníka by však
nemali byť preceňované, a to aj kvôli nedostatku informácií a znalostí danej veci u samotných respondentov. Napríklad
medzi zainteresovanými v meste sa stále viac diskutuje o potrebe zriadiť hospic.
4.3.2
Z D R A VO T N Á V Y B A V E N O SŤ
Aj v zdravotnej starostlivosti dominujú v meste a okrese Prievidza (obdobne ako inde na Slovensku) veľké a často krát a
zastarané a technicky nevyhovujúce inštitúcie. V okrese Prievidza je príkladom i Nemocnica s poliklinikou Prievidza so
sídlom v Bojniciach, ktorá má niektoré inžinierske siete v havarijnom stave.86
Vybavenosť a dostupnosť zdravotnou starostlivosťou je v okrese na uspokojivej úrovni, minimálne čo sa týka primárnej
starostlivosti. V okrese Prievidza bolo v roku 2004 viac praktických lekárov tak pre dospelých, ako aj pre deti na 10 000
dospelých/detí ako v priemere v TSK, či v priemere na Slovensku.87 Menej ako v priemere v TSK a v priemere na Slovensku

84

Štatistický úrad SR (2005)
Napríklad v Prievidzi je takým Domov dôchodcov na ul. J. Okáľa (s kapacitou 150 miest) a v rámci okresu Prievidza napríklad zariadenie s ešte väčšou
kapacitou: Domov dôchodcov so sídlom v Nitrianskom Pravne (s kapacitou 264 miest), ktorého zriaďovateľom však nie je obec, ale Trenčiansky samosprávny
kraj.
86
Okresný úrad v Prievidzi (2001)
87
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (2005)
85
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bolo v okrese Prievidza v roku 2004 samostatne odborných zdravotných pracovníkov na 10 000 obyvateľov a počtu postelí
ústavnej starostlivosti na 10 000 obyvateľov (viď tab. č. 4.2.).
Tab. 4.2.: Vybrané ukazovatele vybavenosti zdravotnou starostlivosťou (rok 2004)88
ukazovatele vybavenosti zdravotnou starostlivosťou

okres

Trenčiansky
samosprávny kraj
(priemer)

Prievidza

SR
(priemer)

počet samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov / 10 000 obyvateľov89

10,8

11,5

15,8

počet postelí ústav. starostlivosti / 10 000 obyvateľov

50,7

58,0

70,6

počet stacionárnych miest / 10 000 obyvateľov90

3,4

1,6

1,4

počet praktických lekárov pre dospelých / 10 000 dospelých

5,7

5,4

5,5

10,0

9,9

9,1

počet praktických lekárov pre deti a dorast / 10 000 detí

Zdroj: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (2005)
Tab. č. 4.3.: Vybrané zdravotnícke zariadenia v meste Prievidza
zdravotnícke zariadenia

1996

2003

2004

polikliniky samostatné

0

2

0

nemocnice s poliklinikou

0

0

1

liečebne pre dlhodobo chorých

0

0

0

samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých

0

25

26

samostatné ambulancie praktického lekára pre deti

0

23

20

V meste
Prievidza
dnes
funguje mestská poliklinika
Prievidza, pričom komplexnú
zdravotnú
starostlivosť
obyvateľom mesta (a okresu)
Prievidza
poskytuje
Nemocnica s poliklinikou
Prievidza
so
sídlom
v Bojniciach (viď tab. č. 4.3.).

Zdroj: http://www.statistics.sk

4.4.

VPLYV SAMOSPRÁVY NA SOCIÁLNY POTENCIÁL V MESTE

Na samosprávnu úroveň bola prenesená určitá zodpovednosť za výkon politiky v oblasti sociálnej pomoci.91 Miestna
samospráva má na starosti predovšetkým výkon sociálnych služieb, medzi ktoré sa podľa zákona o sociálnej pomoci92
zaraďujú: opatrovateľská služba, organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb a sociálna pôžička. Tieto sociálne služby sú zamerané najmä na sociálnu pomoc starším a (ťažko)
zdravotne postihnutým. Obce však majú tiež úlohu napríklad pri zabezpečovaní obecných služieb a verejno-prospešných prác
na aktivizáciu nezamestnaných.
Mesto Prievidza uskutočňuje obdobné činnosti v rámci svojej sociálnej politiky. Riadi sa zákonmi a ďalšími celoštátnymi
normami a svoju sociálnu politiku uskutočňuje prostredníctvom prijímania všeobecne záväzných nariadení a prostredníctvom
rozpočtovej politiky na výdavkovej strane.
4.4.1
V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I A M E S T A V SO C I Á L N E J O B L A S T I
Podmienky v sociálnej oblasti sú v meste Prievidza upravené aj siedmimi všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) mesta.
Tri VZN sa týkajú podmienok poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,93 tri poskytovania ďalších
sociálnych služieb94 a jedno poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa. Šesť VZN
sa týka uplatňovania zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, jedno VZN upravuje
uplatňovanie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb určujú výšku a spôsob úhrady za
služby poskytované v týchto zariadeniach, vo vzťahu k útulku aj podmienky poskytovania starostlivosti v zariadení. VZN č.
70/2003 o úhrade za poskytovanie služby v Domove dôchodcov a Domove penzióne pre dôchodcov v Prievidzi upravuje
výšku úhrady za jednotlivé nevyhnutné sociálne služby (stravovanie, bývanie, zaopatrenie), ako aj za nadštandardné služby.
Výška úhrad za stravovanie sa odvíja od typu stravy, za bývanie od veľkosti pomernej časti užívanej obytnej plochy, za
zaopatrenie od stupňa bezvládnosti občana. VZN obsahuje aj ustanovenie o možnosti presťahovania občana do inej bytovej
jednotky, ak „obyvateľ nie schopný vzhľadom na svoj príjem a majetok platiť úhradu za poskytované služby v plnej výške,
pričom veľkosť obytnej miestnosti, do ktorej bude obyvateľ presťahovaný nesmie byť menšia ako 8 m2“.95 VZN neobsahuje
mechanizmus automatickej každoročnej valorizácie výšky úhrad vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na poskytovanie

88

Údaje sa týkajú zariadení ústavnej starostlivosti vrátane ambulantných častí a údaje nezahŕňajú zariadenia kúpeľnej starostlivosti.
Evidenčný prepočítaný počet pracovných miest (k 31. decembru 2004) kategórií zdravotníckych pracovníkov: lekár, zubný lekár, farmaceut a iný zdravotnícky
pracovník s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa.
90
Vrátane miest v dialyzačných strediskách.
91
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
92
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
93
V Domove dôchodcov a Domove penzióne pre dôchodcov, v Domove pre osamelých rodičov a v Útulku.
94
Opatrovateľská služba, prepravná služba a sociálna pôžička.
95
Čl. 8 VZN č. 70 o úhrade za poskytovanie služby v Domove dôchodcov a Domove penzióne pre dôchodcov v Prievidzi.
89
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starostlivosti. Zmenu výšky úhrad možno realizovať iba zmenou príslušného VZN, teda uznesením trojpätinovej väčšiny
poslancov mestského zastupiteľstva.
Na rozdiel od Domova dôchodcov – Domova penziónu pre dôchodcov, v ktorom sa výška úhrady odvíja v závislosti od
charakteru a rozsahu poskytovaných služieb, je výška úhrady v ďalších dvoch zariadeniach sociálnych služieb stanovená
paušálne a v podstate len na symbolickej úrovni. VZN č. 74/2004, ktorým sa určuje výška úhrady za poskytované sociálne
služby v zariadení sociálnych služieb – Domove pre osamelých rodičov v Prievidzi, stanovuje výšku úhrady za užívanie
obytnej miestnosti a príslušenstva na 60 Sk na deň na rodiča, pričom poradenstvo sa poskytuje bezplatne. VZN č. 90/2006,
ktorým sa určuje výška úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení sociálnych služieb – Útulku v Prievidzi, stanovuje
výšku úhrad na úplne symbolickej úrovni 15 Sk za deň za prístrešie a zaopatrenie a 5 Sk za deň za stravovanie v rozsahu
jedno teplé jedlo za deň. Ostatné sociálne služby (poradenstvo, prevencia, stredisko osobnej hygieny) sú v útulku
poskytované bezplatne. Symbolická výška úhrady je však v tomto prípade namieste vzhľadom k tomu, že v útulku sa
poskytuje starostlivosť bezdomovcom bez vlastného príjmu alebo s nedostatočným príjmom a osobám, na ktorých je
páchané násilie osobou, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti.
Všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa ďalších sociálnych služieb vytvárajú podmienky pre adresné poskytovanie týchto
služieb za mestom stanovených a kontrolovaných podmienok. VZN č. 67/03, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania
opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu definuje, komu možno opatrovateľskú službu poskytnúť a stanovuje, že
mestský úrad vykonáva prešetrenie opodstatnenosti žiadosti, na jeho základe určí objektívny rozsah úkonov opatrovateľskej
služby, umožňuje zamestnancom mestského úradu vykonávať návštevu u občana za účelom zistenia účelnosti poskytovanej
služby. Obmedzujúco pôsobí ustanovenie, že opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami
mesta.96 Výška úhrad za jednotlivé poskytované služby je stanovená pevne a jej zmena vyžaduje zmenu VZN. Primárna
zodpovednosť rodiny za svojich členov je premietnutá do ustanovenia, že ak sa opatrovateľská služba poskytuje občanovi,
ktorý na základe oslobodenia zo zákona nie je povinný platiť úhradu alebo platí len časť úhrady, mesto požaduje úhradu
postupne od manžela, manželky, detí a rodičov.
VZN č. 84/2005 o poskytovaní prepravnej služby občanom mesta Prievidza sociálnym taxíkom, o spôsobe určenia úhrady,
výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za túto službu diferencuje občanov, ktorým je táto služba poskytovaná podľa typu
zdravotného postihnutia a podľa toho, či im Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje peňažný príspevok na prepravu.
VZN č. 50/1999 o poskytovaní sociálnych pôžičiek okrem postupu pri poskytovaní pôžičky a vymedzení, komu a na aký účel
možno sociálnu pôžičku poskytnúť, vytvára aj podmienky na účelnosť poskytnutej pôžičky a na jej kontrolu. Pred
poskytnutím pôžičky sa u žiadateľa vykoná šetrenie opodstatnenosti podanej žiadosti. Žiadateľ musí umožniť toto šetrenie vo
svojej domácnosti a po poskytnutí pôžičky „počas dvoch rokov od poskytnutia pôžičky náhodné kontroly využívania
zakúpeného základného vybavenia domácnosti, resp. jeho opravy“.97 Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť žiadateľovi,
ktorý porušil predchádzajúcu zmluvu o poskytnutej pôžičke alebo v čase podania žiadosti spláca predchádzajúcu sociálnu
pôžičku. Mesto pri posudzovaní žiadosti o pôžičku posudzuje aj to, či u žiadateľa existuje reálny predpoklad splatenia
poskytnutej pôžičky.
VZN č. 89/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa upravuje poskytovanie
finančných príspevkov, ktoré majú byť použité na úpravu a obnovu rodinných pomerov v rodine dieťaťa, ktoré je umiestnené
v detskom domove. Poskytnutie príspevku je podmienené tým, že rodičia majú skutočný záujem o obnovu rodinných
pomerov a vynaložia primerané úsilie o úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne
starať o dieťa. Mestský úrad preveruje sociálnu situáciu v rodine dieťaťa a pripravuje návrh, aké opatrenia je potrebné
vykonať na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Podmienky pre účelnosť poskytovania príspevkov vytvára aj
ustanovenie čl. 4 ods. 6 tohto VZN, podľa ktorého „ak nie je možné alebo účelné použiť príspevok na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa do 6 mesiacov od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, mesto môže vyčlenené finančné
prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti“.
4.4.2
R O ZP O Č T O V Á P O L I T I K A M E ST A V SO C I Á L N E J O B L A S T I
Z celkových výdavkov mesta (viď kapitola 3) predstavujú výdavky mesta na sociálnu oblasť malý podiel, v roku 2005 iba
necelé 4%, konkrétne v absolútnom vyjadrení približne 25 mil. Sk. Z tejto sumy mesto najviac výdavkov používa na starších
občanov, v roku 2005 necelých 18 mil. Sk, čo však predstavovalo až 70%-ný podiel z výdavkov na sociálnu oblasť (viď graf
č. 4.7.98). Týmito výdavkami mesto financovalo predovšetkým bežné a kapitálové výdavky v domove dôchodcov a v menšej
miere aj klubov dôchodcov.

4.5.

ZHRNUTIE

V kapitole je venovaná pozornosť predovšetkým identifikovaniu váhy ľudí v cieľových skupinách s potenciálnym dopytom
po sociálnej a zdravotnej starostlivosti v meste, prípadne aj okrese Prievidza, sociálnej a zdravotnej vybavenosti (cieľových
skupín) ľudí v meste a jeho okolí a vplyvu samosprávy na sociálny potenciál v území mesta Prievidza jeho okolia.

96
97
98

Oddiel II, ods. 4 VZN č. 67/03, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu.
Čl. II ods. 4 VZN č. 50/1999 o poskytovaní sociálnych pôžičiek.
Podľa metodiky COFOG.
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Medzi cieľové skupiny pre účely tejto
kapitoly sme zaradili nezamestnaných,
primárne dlhodobo nezamestnaných, ľudí
v hmotnej núdzi, starších s oslabeným
rodina a deti
zdravím, ťažko zdravotne
a inak
3,4%
postihnutých, resp. i ľudí s inými
dávky v sociálnej
zdravotnými problémami, či ľudí, ktorí sú
pomoci
alebo môžu byť z iných dôvodov objektom
staroba
0,8%
70,1%
sociálnej politiky (mnohí spomedzi Rómov,
bezdomovci, narkomani a pod.
iné
3,3%
Miera
nezamestnanosti
a ani
miera
dlhodobej nezamestnanosti nie sú v
súčasnosti vážny problém v Prievidzi.
invalidita a ťažko
Určité tlaky na vyššiu nezamestnanosť
zdravtone postihnutí
v meste Prievidza a jeho okolí však môžu
22,4%
vyplývať
z ďalšieho
prepúšťania
zamestnancov HBP, a. s. V súčasnosti sa
zatiaľ v Prievidzi výraznejšie neprejavuje
tlak na financovanie nárokov starších kvôli
Zdroj: Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2005 (2006), prepočty autori
pretrvávajúcemu vysokému podielu ľudí
v produktívnom veku. Rýchle a značné
zvyšovanie indexu starnutia v Prievidzi je ale vážnym rizikom problémov s financovaním rastúcich nárokov starších do
budúcnosti v sociálnej, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Jedným z dôležitých predpokladov zabezpečovania rastúcich
nárokov, ktoré vyplývajú zo starnutia populácie, je a v budúcnosti bude (vytvorenie podmienok pre) využitie potenciálu pre
domácu opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť v meste a okolí.
Graf č. 4.7.: Štruktúra výdavkov mesta Prievidza na sociálne
zabezpečenie (rok 2005)
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5.

OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA

5.1.

ŠKOLY

Kompetencie v oblasti školstva boli na obce a mestá prenesené zo štátnej správy v rámci procesu reformy verejnej správy
zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
ktorého ustanovenia týkajúce sa školstva nadobudli účinnosť 1. júla 2002. Samospráva obce vykonáva kompetencie vo
vzťahu k základným školám ako prenesený výkon štátnej správy, do jej originálnej samosprávnej pôsobnosti patria základné
umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia
školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách,
strediská služieb škole.99
5 . 1 . 1 ŠT R U K T Ú R A ŠK Ô L A V Z D E L Á V A C Í C H Z A R I A D E N Í
V meste Prievidza pôsobí 11 materských škôl, 10 základných škôl (8 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1
cirkevná základná škola, 1 špeciálna základná škola), 8 stredných škôl (2 gymnázia, z toho 1 cirkevné, 1 obchodná akadémia,
2 združené stredné školy, 2 SOU a 1 špeciálne Odborné učilište) a niekoľko ďalších inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské
a celoživotné vzdelávanie. S výnimkou jednej cirkevnej základnej a strednej školy a špeciálnych škôl, ktorých zriaďovateľom
je Krajský školský úrad v Trenčíne, sa ostatné materské, základné a stredné školy na území mesta nachádzajú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej alebo krajskej samosprávy.100 V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádza aj
jedna základná umelecká škola a centrum voľného času. Na území mesta pôsobia dve súkromné základné umelecké školy.
Tab. č. 5.1.: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
adresa materskej školy

počet detí

priemerný počet
detí v triede

počet tried

Ul. A. Mišúta 2

125

6

20,83

Ul. D. Krmana 6

120

5

24,00

Ul. J. Matušku 1

116

5

23,20

Ul. M. Gorkého 20

145

6

24,17

89

4

22,25

Nábr. sv. Cyrila 28

144

6

24,00

Nedožerská cesta 40

75

3

25,00

Ul. P. Benického 1

97

5

19,40

Športová ul. 34

92

4

23,00

Ul. Š. Závodníka 18

82

4

20,50

Ul. V. Clementisa 10

81

4

20,25

1166

52

22,42

Ul. M. Mišíka 15

spolu

5 . 1 . 2 M A T E R SK É ŠK O L Y
V meste pôsobí 11 materských škôl.
Zriaďovateľom všetkých je mesto
Prievidza (viď tab. č. 5.1.). Na území
mesta, ani celého okresu sa
nenachádza ani jedna súkromná alebo
cirkevná materská škola. Materské
školy v meste Prievidza navštevuje
v školskom roku 2006/2007 spolu
1 166 detí a je v nich zriadených 52
tried. Každá materská škola má
v priemere takmer 5 tried. Priemerný
počet detí pripadajúcich na jednu
triedu je 22,42.

Zdroj: údaje za školský rok 2006/2007, údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi
Tab. č. 5.2.: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
adresa základnej školy

počet žiakov

priemerný počet
žiakov v triede

počet tried

Ul. Energetikov 39

606

25

24,24

Ul. Malonecpalská 37

548

24

22,83

Ul. Mariánska 19

404

19

21,26

Ul. P. Dobšinského 5

468

21

22,29

Ul. P. J. Šafárika 3

568

25

22,72

Rastislavova ul. 4

890

37

24,05

Ul. S. Chalupku 12

634

27

23,48

Ul. S. Chalupku 14

601

26

23,12

4719

204

23,13

spolu

5 . 1 . 3 Z Á K L A D N É ŠK O L Y
V meste pôsobí 10 základných škôl.
Všetky základné školy majú právnu
subjektivitu. Zriaďovateľom 8 z nich
je mesto Prievidza (viď tab. č. 5.2.).
Zriaďovateľom Piaristickej základnej
školy na Ul. A. Hlinku 44 je
rímskokatolícka
cirkev,
resp.
Kolégium piaristov Prievidza. Škola
je spojená s piaristickým gymnáziom
do Piaristickej spojenej školy
Františka Hanáka.

Zdroj: údaje za školský rok 2006/2007, údaje poskytnuté Mestským úradom v Prievidzi

99

§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy (VÚC) sa nachádzajú stredné školy.

100
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Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza navštevuje v školskom roku 2006/2007 spolu 4 719 žiakov a je
v nich zriadených 204 tried. To znamená, že priemerný počet tried na školu je 25,5 a každú triedu navštevuje priemerne
23,13 žiakov. V rámci racionalizačných opatrení boli v roku 2005 zo siete škôl vyradené dve základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzhľadom na znižujúci sa počet detí a potrebu zabezpečenia obsadenosti škôl je
potrebné počítať s ďalšími racionalizačnými opatreniami alebo s využitím základných škôl v meste Prievidza pre
zabezpečenie potrieb širšieho spádového územia (viď kapitola 8, tab. č. 8.4.). Zriaďovateľom Špeciálnej základnej školy na
Úzkej ul. 2 je Krajský školský úrad v Trenčíne.
5 . 1 . 4 ST R E D N É ŠK O L Y , V Y S O K É ŠK O L Y A C E L O Ž I VO T N É V Z D E L Á V A N I E
V meste pôsobí 7 stredných škôl: 2 gymnázia, 1 obchodná akadémia, 2 združené stredné školy a 2 stredné odborné učilištia
a 1 špeciálne Odborné učilište spojené s Praktickou školou.
Tab. č. 5.3.: Stredné školy na území mesta Prievidza
škola
Piaristická spojená škola F. H.,
Piaristické gymnázium F. H.

Obchodná akadémia
Gymnázium V. B. Nedožerského
SOU Prievidza
ZSŠ hotelových služieb a obchodu

adresa

zriaďovateľ

Ul. A. Hlinku 44

cirkev

Ul. F. Madvu 2

TSK

Ul. Matice slovenskej 16

TSK

Ul. M. Falešníka 6

TSK

Nábr. J. Kalinčiaka 1

TSK

ZSŠ stavebná

Ul. T. Vansovej 32

TSK

SOU poľnohospodárske
Odborné učilište (špeciálne)
Praktická škola pri OU

Vinohradnícka ul. 8

TSK
Krajský školský úrad v
Trenčíne

Nábrežie J. Kalinčiaka 4

Zriaďovateľom 6 stredných škôl je
Trenčiansky samosprávny kraj
(TSK). Piaristické gymnázium
Františka Hanáka je spolu so
základnou
školou
súčasťou
Piaristickej spojenej školy Františka
Hanáka a patrí medzi cirkevné
školy, zriaďovateľom špeciálneho
Odborného učilišťa je Krajský
školský úrad v Trenčíne (viď tab. č.
5.3.).

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (2006), http://www.tsk.sk/index.asp
Z vysokých škôl majú v Prievidzi detašované pracoviská Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Fakulta
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a pôsobí tu univerzita tretieho veku.
Bakalárske vzdelanie poskytuje v Prievidzi Bankovní institut, vysoká škola, Praha, ktorý je akreditovaný v Českej republike,
avšak akreditácia na Slovensku mu zatiaľ chýba. Bankovní institut, vysoká škola pôsobí prostredníctvom Akadémie
vzdelávania, celoslovenskej organizácie poskytujúcej celoživotné vzdelávanie, ktorá má jednu zo svojich pobočiek
v Prievidzi. V oblasti celoživotného vzdelávania na území mesta Prievidza ďalej pôsobia BIC Prievidza, Podnikateľské
a inovačné centrum Prievidza, Klub vzdelávania Ekonóm.
Vo vzťahu k strednému a vysokému školstvu a k celoživotnému vzdelávaniu nemá mestská samospráva zriaďovateľskú
pôsobnosť.
5 . 1 . 5 U M E L E C K É ŠK O L S T VO , VO Ľ N O Č A S O V É A K T I VI T Y P R E D E T I A M L Á D E Ž
V meste pôsobí Základná umelecká škola Ladislava Stančeka. Poskytuje vzdelanie najmä žiakom základných škôl,
študentom stredných škôl, ale i deťom vo veku 5 rokov veku, či dospelým. ZUŠ navštevuje cca 850 žiakov, najviac z nich
hudobný odbor. Okrem neho na škole pôsobí výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a tanečný odbor. Na škole pôsobí
Školský symfonický orchester, Dievčenský spevácky zbor Úsmev a ďalšie hudobné telesá. Okrem ZUŠ Ladislava Stančeka
pôsobia v meste 2 súkromné ZUŠ.
Centrum voľného času SPEKTRUM realizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť v oblasti umenia (spev,
tanec, hudba), športu, techniky, prírodovedy a v ďalších odboroch. Z hľadiska formy sa činnosti CVČ delia na pravidelné
(krúžky, súbory, kluby), príležitostné (súťaže, podujatia, vystúpenia, sústredenia, zájazdy, voľná spontánna činnosť)
a táborovú činnosť počas prázdnin. V školskom roku 2006/2007 pracuje v CVČ 41 záujmových útvarov.
Pri všetkých základných školách pôsobia školské kluby. Od školského roku 2004/2005 pôsobia v meste aj tri strediská
záujmovej činnosti pri základných školách. Všetky vyššie spomínané inštitúcie pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
5 . 1 . 6 V P L Y V S A M O SP R Á V Y N A ŠK O L ST VO V M E ST E
Pôsobnosť mesta v oblasti školstva zabezpečuje v rámci mestského úradu odbor školstva, ktorý má 11 zamestnancov a člení
sa na dve oddelenia: oddelenie správy a ekonomiky a oddelenie odborno-metodické.
V mestskom zastupiteľstve sa problematikou školstva a mládeže zaoberajú dve komisie: komisia školstva a komisia mládeže
a voľnočasových aktivít.
Mesto má spracovanú a schválenú Koncepciu školstva v pôsobnosti mesta Prievidza, ktorá sa zaoberá situáciou školstva
z hľadiska jeho ekonomickej a finančnej situácie, z hľadiska demografických trendov, z hľadiska kapacity jednotlivých škôl
a zaoberá sa aj otázkami ako riadenie školstva, alebo šport na školách. Koncepcia v roku 2005 zadefinovala tri strategické
ciele pre oblasť školstva v meste Prievidza:
1. Premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie školstvo na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom
na aktivitu a slobodu osobnosti.
2. Uprednostniť a spolupodieľať sa na kvalitnej výučbe informatiky a cudzích jazykov v základných školách.
3. Zriaďovať strediská záujmovej činnosti pri školách.

- 45 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

Samostatne spracované sú aj Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 (2004) a
Koncepcia športu na školách v pôsobnosti mesta Prievidza (2006).
Odbor školstva každoročne vypracúva správu o stave školstva v pôsobnosti mesta Prievidza za predchádzajúci školský rok.
Správa sa zaoberá situáciou materských a základných škôl a školských zariadení v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu,
metodiky, zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov, riadenia a kontroly, materiálno-technických a finančných podmienok,
zapojenia škôl do projektov a spolupráce s ostatnou komunitou. Pozornosť venuje aj výsledkom výchovno-vzdelávacieho
procesu a odbornosti učiteľov z hľadiska jednotlivých základných škôl i jednotlivých predmetov. Správa zároveň definuje aj
hlavné úlohy na nasledujúci školský rok.
Spomedzi všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza sa problematiky školstva týka VZN č. 83/2005, ktorým sa
stanovujú školské obvody v meste Prievidza. Povinnosť stanoviť školské obvody ukladá mestskému zastupiteľstvu zákon
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.101 Na území mesta Prievidza je zriadených 8 školských
obvodov zodpovedajúcich 8 základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzdelávanie, výchova, ochrana detí
a mládeže sú vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 80/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Prievidza definované ako všeobecne prospešné služby102, ktoré mesto finančne podporuje formou dotácií, grantov alebo
darov.
V auguste 2006 mestské zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie vzdelávania intelektovo nadaných
detí v alternatívnom projekte vzdelávania ERIN (edukácia a rozvoj intelektovo nadaných).

5.2.

KULTÚRNE INŠTITÚCIE

Zákon o obecnom zriadení zveruje obciam do kompetencie výstavbu, údržbu a správu kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce103 a utváranie podmienok na kultúru,
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.104 Osobitné predpisy vymedzujú úlohy miestnej
samosprávy pri zabezpečovaní ochrany kultúrnych pamiatok.
Mesto Prievidza realizuje kultúrne aktivity a vytvára priestor pre ich realizáciu predovšetkým prostredníctvom ním zriadenej
inštitúcie Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS). Z kultúrnych inštitúcií zriadených Trenčianskym samosprávnym
krajom sa na území mesta Prievidza nachádzajú Hornonitrianske osvetové stredisko, Hornonitrianske múzeum
a Hornonitrianska knižnica.
5 . 2 . 1 K U L T Ú R N E A S P O L O Č E N SK É ST R E D I SK O
Kultúrne a spoločenské stredisko je príspevkovou organizáciou mesta Prievidza s právnou subjektivitou zriadenou Mestským
zastupiteľstvom Je organizáciou neziskového charakteru na zabezpečenie verejno-prospešných činností zameraných na
uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry.
Poslaním KaSS je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta,
sprístupňovať umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí,
mládeže a dospelých. Zabezpečovať pre potreby mesta organizačne a obsahovo oslavy a spoločenské podujatia, organizovať
školiteľské a výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov.105
KaSS prevádzkuje 5 kultúrnych inštitúcii – Dom kultúry a 4 kultúrne domy.106 KaSS organizuje kultúrne, spoločenské
a vzdelávacie podujatia a aktivity (kurzy, semináre, divadelné, filmové, hudobné a tanečné predstavenia, výstavy, slávnosti,
súťaže a festivaly). KaSS je zriaďovateľom Divadla „A“, Divadla Shanti, Tanečného klubu Viery Nedeljakovej, folklórneho
súboru Vtáčnik, Filmového klubu 93, Klubu rodákov hornej Nitry, klubov dôchodcov, klubov žien a klubov mládeže.
Spolupracuje a spoluvytvára priestorové a materiálne podmienky ďalším súborom a skupinám, záujmovým združeniam
a ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti kultúry. Od roku 2005 bolo KaSS rozšírené o Útvar mestskej knižnice, ktorý je
tvorený tromi pobočkami. KaSS zorganizovalo v roku 2005 84 podujatí pre viac ako 40 000 účastníkov.
5.2.2 INÉ KULTÚR NE IN ŠTITÚCIE
Hornonitrianske osvetové stredisko (HNOS) je regionálnou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym
krajom. Organizuje festivaly, prehliadky, súťaže, výstavy a záujmové vzdelávanie. Stredisko sa podieľa na organizácii
viacerých celoštátnych, krajských i regionálnych podujatí. Pri HNOS funguje Klub alternatívnej medicíny, Klub výtvarníkov,
Fotoklub, Dielňa mladého divadla, Spolok abstinentov.
Hornonitrianske múzeum (HNM) patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku a jeho stála zbierka sa orientuje na pamiatky
histórie regiónu. Okrem vlastného zbierkového fondu prezentuje na pravidelných výstavách aj fondy iných múzeí, putovné
výstavy a pod.
Hornonitrianska knižnica (HNK) svoje služby poskytuje v dvoch oddeleniach: v oddelení pre dospelých čitateľov a pre
deti a mládež do 14 rokov a v oddelení odbornej literatúry.
V meste pôsobí Centrum voľného času SPEKTRUM, kino Baník, letné kino, galérie AMA a VELVET a ďalšie kultúrne
inštitúcie. Pôsobí tu veľké množstvo umeleckých súborov a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry.

101

§ 8 ods. 1 cit. zákona
čl. 1 ods. 6 písm. c) VZN č. 80/2005
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
104
§ 4 ods. 3 písm. h) cit. zákona
105
http://www.kass.sk
106
Kultúrne domy sa nachádzajú v častiach Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
102
103
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5 . 2 . 3 V P L Y V S A M O SP R Á V Y N A K U L T Ú R U V M E ST E
V rámci mestského úradu pôsobia na sekretariáte primátora dvaja referenti pre kultúru, občianske obrady a protokol. V rámci
mestského zastupiteľstva je zriadená samostatná komisia kultúry.
Spomedzi všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza sa oblasti kultúry dotýka VZN č. 80/2005 o poskytovaní
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza. VZN upravuje poskytovanie finančných prostriedkov mesta právnickým
a fyzickým osobám vo forme dotácií, grantov a darov, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných alebo všeobecne
prospešných služieb. Jednou z verejnoprospešných služieb je podľa VZN správa a údržba kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností mesta.107 Medzi všeobecne prospešné služby zasa podľa VZN patrí tvorba, rozvoj,
ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.108
Tab. č. 5.4.: Príjmy a náklady KaSS v rokoch 2002 – 2005 (v Sk)
2002

Vlastné príjmy
Príspevok mesta

6 551 765

2003

7 955 628

2004

6 655 361

2005

6 109 720

7 500 000

5 675 000

4 396 000

5 886 000

Príjmy spolu

14 051 765

13 630 628

11 051 361

11 995 720

Náklady spolu

14 041 016

13 600 384

11 809 248

12 284 960

10 749

30 244

-757 887

-289 240

Bilancia

Činnosť KaSS je okrem príjmov
z vlastnej
činnosti
financovaná
z príspevkov mesta. Napriek tomu
hospodárilo KaSS v rokoch 2004
a 2005 s deficitom vo výške na
úrovni 750, resp. 290 tisíc Sk (viď
tab. č. 5.4.).

Zdroj: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2005

5.3.

ŠPORT

Do kompetencie obcí patrí podľa zákona o obecnom zriadení aj výstavba, údržba a správa športových zariadení a utváranie
podmienok pre telesnú kultúru a šport.
V meste sa nachádza športová hala, futbalový štadión, zimný štadión, počas zimnej sezóny umelá ľadová plocha na Námestí
slobody. Existujú tu aj krytá plaváreň, tenisové kurty, tenisová hala, golfové ihrisko, minigolfové ihrisko, hipocentrum,
squashové kurty, relaxačné a fitnesscentrá. V prevádzke je aj letisko, ktoré umožňuje komerčné lety, aj zoskoky s padákom.
V meste pôsobí veľký počet subjektov vykonávajúcich športovú, telovýchovnú alebo turistickú činnosť, ktoré ponúkajú
občanom širokú škálu takýchto aktivít. Na území mesta pôsobí 48 športových, telovýchovných alebo turistických klubov
a združení109. Za problematické je zo strany mestskej samosprávy považované, že v rámci olympijských športov existuje
slabá reprezentácia mesta na celoslovenskej úrovni, u väčšiny absentuje kompletná pyramída činnosti (prípravky, žiactvo,
dorast, dospelí), nedostatočné sú materiálno-technické podmienky a ekonomické zabezpečenie športových aktivít.
5 . 3 . 1 V P L Y V S A M O SP R Á V Y N A ŠP O R T V M E ST E
Mesto Prievidza realizuje svoje aktivity v oblasti športu prostredníctvom spoločnosti UNIPA, s. r. o., ktorá okrem
zabezpečovania iných úloh prevádzkuje i futbalový a zimný štadión, krytú plaváreň a mobilnú ľadovú plochu na Námestí
slobody.
V rámci mestského zastupiteľstva je zriadená samostatná komisia športu. Rozvoj telesnej kultúry a šport sú vo všeobecne
záväznom nariadení mesta č. 80/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza definované ako
všeobecne prospešné služby110, ktoré mesto finančne podporuje formou dotácií, grantov alebo darov. V decembri 2005 boli
schválené Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza, ktoré definujú koncepčné zámery mesta pri
podpore športu, telovýchovy a turistiky v meste, oblasti a podmienky finančnej podpory športových aktivít zo strany mesta.
Zásady boli s účinnosťou od mája 2007 aktualizované na rok 2007. V máji 2007 mestská rada schválila Strategický plán
podpory a ďalšieho rozvoja športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza do roku 2001.
Špeciálnu pozornosť venuje mesto športu a telovýchovným aktivitám na ním zriadených školách. Na základných školách
prebieha športové testovanie žiakov 3.-9. ročníkov, pravidelné sú organizované školské športové súťaže. Trend záujmu
žiakov základných škôl o pôsobenie v športových triedach a školských športových strediskách je však klesajúci. Mesto má
schválenú Koncepciu športu na školách v pôsobnosti mesta Prievidza. Zo 7 strategických cieľov obsiahnutých
v Strategickom pláne podpory a ďalšieho rozvoja športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza do roku 2001 je 5 cieľov
orientovaných na športové, telovýchovné alebo turistické aktivity detí a mládeže.

5.4.

ZHRNUTIE

Mestská samospráva v Prievidzi napĺňa svoje zákonom stanovené kompetencie v oblasti školstva, kultúry a športu
prostredníctvom viacerých inštitúcií pôsobiacich v týchto oblastiach, prostredníctvom ich finančnej podpory, ako aj finančnej
107

čl. 1 ods. 5 písm. c) VZN č. 80/2005
čl. 1 ods. 6 písm. b) VZN č. 80/2005
V tom 18 zameraných na olympijské športy, 12 na iné športy, 13 na rekreačnú telovýchovu, šport a turistiku a 5 celookresných regionálnych združení so
sídlom v Prievidzi. Zdroj: Strategický plán podpory a ďalšieho rozvoja športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza do roku 2011
110
čl. 1 ods. 6 písm. d) VZN č. 80/2005
108
109
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podpory aktivít ďalších organizácií, vyvíjajúcich činnosť v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. V oblasti materského
a základného školstva sú inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jedinými (s jedinou výnimkou – cirkev), ktoré
vykonávajú pôsobnosť v danej oblasti. Občianska infraštruktúra v oblasti kultúry a športu sa neobmedzuje len na pôsobnosť
mestskej samosprávy, je tvorená podstatne širším spektrom inštitúcií a organizácií a zahŕňa mimoriadne široké spektrum
činností. Aj v týchto dvoch oblastiach však patrí pôsobenie inštitúcií zriadených alebo založených mestskou samosprávou
k ťažiskovým. Mesto všetkým trom oblastiam venuje systematickú pozornosť, má pre ne vypracované koncepčné materiály
a vyhodnocuje pôsobenie svojich inštitúcií.

5.5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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6. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
6.1.

RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ

Dopravná poloha mesta Prievidza je ovplyvnená pozíciou v Hornonitrianskej kotline uzavretej z troch strán horskými
masívmi Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika, predstavujúcimi dopravné bariéry v smere severozápad, sever, východ
a juhovýchod (viď kapitola 1, mapa č. 1.2.). Priestor kotliny je dopravne otvorený len v juhozápadnom smere. V čase rozvoja
železničnej siete na našom území postupne získal výraznú dominanciu v smere sever-juh západ-východ susedný považský
koridor. Tieto skutočnosti spôsobili, že mesto Prievidza leží mimo ťažiskových vnútroštátnych dopravných trás západovýchodného smeru a mimo paneurópskych multimodálnych dopravných koridorov (viď mapa č. 6.1.).

Ťažiť však možno z polohy na medzinárodnom dopravnom koridore západo-východného smeru (zhodnom s cestou
medzinárodného významu E-572) v trase:
-

Česká republika – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom

V smere sever-juh mestom prechádza cestno-železničný dopravný koridor celoštátneho významu v trase:
-

Nitra – Topoľčany – Prievidza – Turčianske Teplice

Z hľadiska polohy v nadradenej dopravnej sieti Slovenskej republiky je pre mesto významnejšia cestná sieť. Prievidza tvorí
križovatku nasledovných ciest I. triedy:
-

I/50 Česká republika – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Košice – Ukrajina

-

I/64 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno

Mesto Prievidza leží mimo magistrálnych železničných trás medzinárodného a celoštátneho významu, najvýznamnejšou
traťou je nadregionálna železničná trať 2. kategórie č. 140 Prievidza – Zbehy – Nové Zámky.
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V nadradenej cestnej sieti reprezentovanej trasami budovanej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest111 je pozícia mesta
Prievidza zdôraznená polohou na rýchlostnej ceste R2 vedenej v trase štátna hranica Česká republika/Slovenská republika
Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – v peáži s R1 – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava –
Košice. Z celkovej plánovanej dĺžky 349 km je v súčasnosti v trase R2 stavebne dobudovaných (v plnom profile – štvorpruh)
8 km medzi mestami Nováky a Prievidza (a čiastočne i medzi mestami Prievidza a Handlová). Vzdialenosť mesta k najbližšej
diaľnici (D1) je 61 km.
Poloha mesta Prievidza v rámci siete letísk je daná vzdialenosťou k najbližšiemu letisku s pravidelnou osobnou leteckou
dopravou v Sliači (cestná vzdialenosť 65 km), ktoré však v súčasnosti ponúka iba 1 pravidelnú leteckú linku (Sliač – Praha).
Vzdialenosť medzinárodného letiska Bratislava je 157 km. Letisko Úkrniská nachádzajúce sa na území mesta Prievidza má
síce štatút medzinárodného letiska, avšak v súčasnosti neposkytuje možnosti pre pravidelné letecké spojenie.
Vodné cesty sa v blízkosti mesta nenachádzajú. Najbližší verejný prístav vnútrozemskej vodnej dopravy v Komárne je
vzdialený 142 km po železnici a 154 km po cestnej sieti (viď mapa č. 6.1.). Vzdialenosti krajských miest od Prievidze
znázorňuje tab. č. 6.1.
Vzhľadom na veľkosť populácie aglomerácie mesta Prievidza, koncentráciu širokej škály výrobných i nevýrobných aktivít
v meste a jeho okolí ako i vzhľadom na polohu v regionálnej štruktúre Slovenska mesto Prievidza pôsobí ako pomerne
výrazný autonómny dopravný uzol s úlohou dôležitého zdroja i cieľa nákladnej i osobnej prepravy. Je centrom priemyslu a
stredného školstva, ako i sídlom služieb a obchodu. Vďaka týmto aktivitám je Prievidza pomerne významným centrom
dennej dochádzky zo širokého okolia (viď kapitola 8), čo kladie vysoké nároky na hromadnú prímestskú dopravu, ako
i cestnú sieť v dochádzke individuálnou dopravou osobnými automobilmi.
Tab. č. 6.1.: Vzdialenosti z Prievidze do vybraných sídel
mesto

vzdialenosť od Prievidze

Mesto Prievidza leží na území VÚC Trenčín a podľa počtu

cestná (km)

obyvateľov je druhým najväčším sídlom kraja, veľkosťou je

železničná (km)

157

158

však Prievidza porovnateľná s mestom Trenčín. V rámci

Trenčín

69

83

trenčianskeho VÚC vytvára mesto Prievidza priestorový

Nitra

81

77

i dopravný protipól mestu Trenčín. Z hľadiska nadregionálnych

Banská Bystrica

75

93

väzieb je však mesto Prievidza otvorenejšie, so silnými

Žilina

62

97

dopravnými väzbami v smere na Trenčín, ako aj Nitru

Trnava

113

112

a priestor Žiar nad Hronom/Zvolen/Banská Bystrica. Tradične

Prešov

283

298

pretrváva mierna predominancia dopravných vzťahov mesta

Košice

274

307

Prievidza v juhozápadnom smere s Nitrou a najmä severnými

Bratislava

Zdroj:www.viamichelin.com, prepočty autori

regiónmi VÚC Nitra, čo je podporené i priebehom kľúčovej

železničnej trate v regióne. Vo všetkých existujúcich dopravných smeroch však zatiaľ absentuje výkonné dopravné spojenie,
ktoré by podporilo zosilnenie dopravných väzieb s inými sídelno-hospodárskymi jadrami. Citeľná je najmä absencia
výkonnej komunikácie spájajúcej Prievidzu s Trenčínom a Nitrou.

6.2.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

6.2.1
C E ST N Á I N F R A ŠT R U K T Ú R A
Pre mesto Prievidza má cestná infraštruktúra kľúčovú úlohu vzhľadom na podrozvinutú železničnú infraštruktúru vo
východnej časti VÚC Trenčín. Mestom prechádza cesta I/50 v smere Česká republika – Trenčín – Bánovce nad Bebravou –
Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Košice – Ukrajina (prepojenie v smere západ-východ)
a cesta I/64 v smere Žilina – Prievidza – Partizánske – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno (prepojenie v smere
sever-juh). Uvedené cesty I. triedy sa stretávajú južne od intravilánu mesta. Okrem ciest prvej triedy zaúsťuje do mesta cesta
111

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (2001)
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III/050062 v smere Nitrianske Rudno – Bojnice – Prievidza (s napojením na cestu III/050063 Kanianka – Bojnice
a III/050064 Opatovce nad Nitrou – Bojnice), ktorá sa napája na cestu I/64 v intraviláne mesta (viď mapa č. 6.2.).
Nadregionálne vzťahy sú zabezpečené
hlavne vyššie uvedenými cestami I.
triedy, mesto Prievidza zatiaľ nie je
priamo

napojené

na

sieť

diaľnic

a rýchlostných ciest. Úsek cesty I.
triedy I/50 Nováky – Prievidza (v peáži
s cestou I/64) v dĺžke 8 km bol
prebudovaný na 4-pruh s parametrami
rýchlostnej cesty. Tento stav však
nespĺňa

potreby

a regiónu

napojenia

z hľadiska

mesta

nadregionálnej

cestnej dopravy. Vzdialenosť Prievidze
k najbližšiemu

súvislému

úseku

diaľničnej siete (k diaľnici D1) je 61
km.
Kostrou mestského systému cestných
komunikácií

sú

prieťahy

nadregionálnych

ciest,

doplnené

o hlavné zberné miestne komunikácie,
navzájom

prepájajúce

jednotlivé

okrsky mesta. Cestná sieť mesta má do
značnej miery pravouhlú štruktúru,
ktorá

je

výraznejšie

narušená

v severovýchodnej časti mesta (lokalita
Kopanice)

nachádzajúcej

v komplikovanejších

sa

reliéfnych

pomeroch (viď kapitola 1). Dĺžka
miestnych komunikácií je 140,9 km.
Na území mesta sú v súčasnosti 3 svetelné križovatky, kľúčové križovatky sa postupne prebudovávajú na kruhové. V sieti
cestných komunikácií pôsobí ako bariéra niekoľko úrovňových križovaní so železnicou, z ktorých najkritickejšími sú
úrovňové železničné prejazdy na Bojnickej ceste (v blízkosti železničnej stanice) a Necpalskej ceste (pri Hypernove).
6.2.1.1

DYNAMICKÁ DOPRAVA

Mesto Prievidza je prirodzeným dopravným uzlom priestoru hornej Nitry, následkom čoho je mesto vystavené pomerne
objemnej tranzitnej doprave, predovšetkým cestnej. V priestore mesta a jeho bezprostrednom okolí prichádza k stretu
tranzitnej dopravy z priestoru Podunajskej nížiny (zo smeru Nové Zámky/Bratislava – Nitra – Topoľčany) v smere do
Turčianskej kotliny (resp. opačným smerom) a dopravy zo stredného Považia (zo smeru Trenčín – Bánovce nad Bebravou)
na stredné Pohronie, resp. opačným smerom. Zároveň je mesto Prievidza a jeho aglomerácia dôležitým zdrojom i cieľom
regionálnej i vnútromestskej dopravy, čo kladie vysoké nároky na rozvoj a údržbu cestných komunikácií.
Objem tranzitnej cestnej dopravy vchádzajúcej a vychádzajúcej z aglomerácie mesta Prievidza rastie, taktiež narastá objem
dopravy so zdrojom/cieľom v aglomerácii mesta (viď tab. č. 6.2. a mapa č. 6.3.).
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Tab. č. 6.2.: Intenzita cestnej dopravy na komunikáciách vstupujúcich do/vystupujúcich z mesta Prievidza
rok

1995

2000

osobné a
všetky
dodávkové
všetky
vozidlá/24 hod vozidlá/24hod vozidlá/24 hod

2005

osobné a
osobné a
dodávkové
dodávkové
všetky
vozidlá/24hod vozidlá/24 hod vozidlá/24hod

smer

komunikácie

Juh

I/50

9 376

7 259

10 566

7 627

15 688

III/050066

2 443

2 237

2 648

2 170

3 108

2 583

Juh spolu

11 819

9 496

13 214

9 797

18 796

15 244

12 661

Východ

I/50

5 451

4 359

6 948

5 552

9 377

7 397

Sever

I/64

6 409

5 377

8 281

6 613

11 704

11 002

Západ

III/050063

1 897

1 609

2 230

1 973

2 840

2 687

III/050062

1 072

972

1 312

1 190

1 446

1 321

III/050061

1 796

1 504

1 523

1 210

3 509

3 123

Západ spolu

4 765

4 085

5065

4 373

7 795

7 131

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2000, 2005)
V súlade s celoštátnym trendom narástol v období po roku 1990 objem dopravy na všetkých komunikáciách zaústených do
mesta Prievidza (viď tab. č. 6.3.).
Tab. č. 6.3.: Zmena intenzity dopravy na komunikáciách
vstupujúcich do/vystupujúcich z mesta Prievidza (2005/1995)
Zároveň narastá i zaťaženosť hlavných cestných komunikácií

index 2005/1995
osobné a
dodávkové
vozidlá

všetky

vedúcich naprieč intravilánom mesta (viď tab. č. 6.4. a 6.5.).
Prieťahy ciest I/64 a III/050062 tvoria zároveň nosnú kostru

smer

komunikácie

Juh

I/50

1,673

1,744

cestnej siete mesta Prievidza. Cesta I/64 patrí pod správu

III/050066

1,272

1,155

Slovenskej správy ciest a prešla na území mesta zásadnou

Juh spolu

1,590

1,605

Východ

I/50

1,720

1,697

Sever

I/64

1,826

2,046

Západ

III/050063

1,497

1,670

Z uvedených výpočtov vyplýva, že prakticky na všetkých

III/050062

1,349

1,359

úsekoch prieťahov ciest I/64 a III/050062 cez mesto

III/050061

1,954

2,076

Prievidza zaznamenávame rast intenzity cestnej premávky,

Západ spolu

1,636

1,746

pričom dominantný podiel na tomto raste má kategória

vozidlá

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2005)

rekonštrukciou

a prestavbou,

spojenou

s realizáciou

podcestia v rámci časti cesty v dĺžke približne 100 m.

osobných a dodávkových vozidiel, čo súvisí so všeobecným

celoslovenským trendom vzrastu využívania osobného automobilu. Najpreťaženejšou komunikáciou mesta je dlhodobo
prieťah cesty III/050062 - Bojnická, ktorá okrem funkcie prieťahu cesty III. triedy cez mesto pôsobí ako kľúčová
komunikácia spájajúca centrálnu mestskú zónu Prievidze so západnými obytnými okrskami mesta, resp. s mestom Bojnice,
ktoré je súčasťou prievidzskej aglomerácie. Táto komunikácia tiež vykazuje najvýraznejší nárast intenzity dopravy, čo
naznačuje výraznú dynamiku nárastu najmä vnútromestskej prepravy (so zdrojom i cieľom na území aglomerácie mesta)
a zároveň akcentuje potrebu riešiť preťaženú komunikáciu Bojnická cesta, resp. vybudovať juhozápadný cestný obchvat
mesta, ktorý by vyriešil dopravné spojenie Bojníc. Kritickým bodom komunikácie Bojnická sú jej šírkové parametre a
úrovňové križovanie so železnicou (železničné priecestie so závorami) v blízkosti križovatky Bojnická cesta – ulica Za
depom. Riešeniu tejto situácie bude potrebné venovať náležitú pozornosť.
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Tab. č. 6.4.: Intenzita cestnej dopravy na prieťahoch na hlavných komunikáciách mesta Prievidza
prieťah cesty

ulica

1995
počet
vozidiel/24
hod

2000

z toho:
počet osobných
a dodávkových
vozidiel/24 hod

počet
vozidiel/24
hod

2005

z toho:
počet osobných
a dodávkových
vozidiel/24 hod

počet
vozidiel/24
hod

z toho:
počet osobných
a dodávkových
vozidiel/24 hod

I/64

Nadjazdová

11 324

9 453

12 607

10 665

13 606

11 816

I/64

Nadjazdová/Matice slovenskej

12 055

10 006

13 785

11 801

13 227

11 352

I/64

Necpalská cesta

11 362

9 699

15 827

13 405

13 227

11 352

III/050062

A. Hlinku/Hviezdoslavova

13 113

10 596

13 591

11 236

13 086

10 672

III/050062

Bojnická

12 666

11 392

13 559

11 949

18 467

17 367

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2000, 2005)
Tab. č. 6.5.: Zmena intenzity dopravy na hlavných
komunikáciách mesta Prievidza (2005/1995)
Prieťah cesty

Ulica

Index 2005/1995

Mesto Prievidza je pomerne dobre obslúžené na úrovni

Všetky

Osobné a
dodávkové
vozidlá

2006 počet vchádzajúcich a vychádzajúcich prímestských

prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy. V roku
vozidlá

autobusových spojov bol 332/24 hod., počet diaľkových

I/64

Nadjazdová

1,202

1,250

autobusových spojov 83/24 hod. Mesto Prievidza má

I/64

Nadjazdová/Matice slovenskej

1,097

1,135

priame pravidelné spojenie s 52 okresnými mestami.

I/64

Necpalská cesta

1,164

1,170

Prepojenie mesta s inými regiónmi Slovenska diaľkovou

III/050062

A. Hlinku/Hviezdoslavova

0,998

1,007

III/050062

Bojnická

1,458

1,524

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2005)

autobusovou dopravou je na veľmi dobrej úrovni, čo
čiastočne kompenzuje nedostatočné železničné prepojenie
mesta.

6.2.1.2
STATICKÁ DOPRAVA
Významný podiel individuálnej automobilovej dopravy na území mesta vyvoláva zvýšené nároky na odstavné plochy
využiteľné v priebehu dňa v blízkosti koncentrácie cieľov dopravy (predovšetkým centrálna mestská zóna) a v obytných
častiach mesta v nočných hodinách a dňoch pracovného pokoja.
Územný plán mesta odporúča realizovať koncepciu parkovania v meste na 2 úrovniach: záchytné parkoviská v blízkosti
vstupov radiál do mesta a hromadné garáže na okraji centra mesta s integrovanými službami, pre ktoré sa odporúča niekoľko
lokalít na území mesta.112 Podľa prieskumu vykonanom v roku 2003 mesto dlhodobo trpí nedostatkom parkovacích kapacít,
pričom najkritickejšia situácia je v centrálnej mestskej zóne (CMZ).113 Bilancia výsledkov uvedeného prieskumu ukázala, že
počet existujúcich parkovacích miest pokrýva len približne 1/3 potrebných parkovacích kapacít v CMZ. V priestore CMZ
prichádza ku kumulácii mestotvorných obchodno-službových funkcií nadregionálneho významu, ktoré vyžadujú v tomto
území parkovaciu kapacitu na úrovni cca 1 500 parkovacích miest. V prospech riešenia kritického stavu statickej dopravy
v CMZ bolo navrhnutých viacero krátkodobých i dlhodobých opatrení, najmä zavedenie spoplatnenia parkovania
(progresívnymi sadzbami pri dlhodobom státí v CMZ) na pozemkoch mesta, využitie voľných a nevyužitých plôch v tejto
zóne (v majetku mesta i v privátnom vlastníctve) na prebudovanie na parkovacie a odstavné plochy. Situácia v statickej
doprave v CMZ sa výrazne v posledných rokoch zlepšila vybudovaním veľkokapacitných parkovísk na Dlhej ul. a Ul.
Hviezdoslava, uvažuje sa o vybudovaní veľkokapacitného podzemného parkoviska pri Námestí Slobody.
Problém nedostatku parkovacích kapacít v sídliskových obytných okrskoch mesta navrhuje mesto Prievidza riešiť výstavbou
nových parkovacích miest na voľných plochách a výstavbou podzemných, resp. nadzemných garáží.114

112
113
114

Vavrica a kol. (1995)
Mestský úrad v Prievidzi (2003)
Mestský úrad v Prievidzi (2003)
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6.2.1.3
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Mestská hromadná doprava (MHD) na
území mesta Prievidza je tvorená 17
autobusovými linkami, z ktorých 4
obsluhujú i územie mesta Bojnice.
MHD je zabezpečovaná firmou SAD
Prievidza. Dĺžka liniek MHD na území
mesta v roku 2004 bola 174 km,
zabezpečovaná bola 37 autobusmi. Na
území mesta Prievidza je spolu 57
zastávok MHD (ďalších 10 na území
Bojníc). Rozmiestnenie zastávok MHD
umožňuje dostupnosť pre peších do
500 m na území celého mesta. Podľa
zmieňovanej analýzy mesta Prievidza
je

počet

liniek

v meste

mierne

nadbytočný, pričom zníženie počtu
liniek

(na

10)

a následné

presmerovanie zostávajúcich liniek by
nemalo negatívny dopad na fungovanie
MHD

a vzájomné

Rozmiestnenie
areálov

prepojenie

častí

jednotlivých

mesta.

veľkých

obytných

v morfologicky

členitých

podmienkach

(predovšetkým

severovýchod mesta, viď kapitola 1) je
závažným argumentom, pokiaľ ide o
zavedenie

trolejbusovej

dopravy

v prevádzke MHD.
6.2.1.4
CYKLISTICKÁ A PEŠIA DOPRAVA
Nárast individuálnej automobilovej dopravy a zároveň nárast cyklistickej dopravy sú dôvodom, že je potrebné prehodnotiť
súčasný stav vedenia cyklistických trás na území mesta. Dĺžka vyznačených cyklistických chodníkov na území mesta je 6,4
km.115 Nová koncepcia cyklotrás by mala byť založená na dvoch hlavných cyklistických trasách v priečnom a pozdĺžnom
smere s vylúčením vzájomného kontaktu viacerých druhov dopráv.
Celková dĺžka chodníkov pre chodcov je 173,0 km (rok 2004). Pešie zóny v meste sú koncentrované v centrálnej mestskej
zóne a zahŕňajú nasledovné priestory: Námestie slobody (3 841 m2), Pribinovo námestie a ul. Š. Moyzesa (200 m2), Námestie
J. C. Hronského (1 600 m2). V súlade s platným územným plánom je koncepcia nemotoristickej dopravy v meste založená na
myšlienke vytvorenia mestských bulvárov. Prebudovaním prieťahu cesty I/64 podľa variantu C z predložených 4 riešení
a realizáciou tunela na úseku predmetnej cesty v tesnej blízkosti centrálnej mestskej zóny vznikol predpoklad výraznejšieho
bezbariérového prepojenia centra mesta s východnou časťou mesta a rozšírenie centrálnej mestskej zóny vo východnom
smere. Zároveň prišlo k reorganizácii dopravy na cestných komunikáciách priľahlých k centrálnej mestskej zóne.

115

Dĺžka cyklistických chodníkov na území mesta: Športová ulica – 400 m, Lúčna ulica – 320 m, ul. M. R. Štefánika – 1 402 m, Bojnická cesta – 800 m,
Nábrežie J. Kalinčiaka – 350 m, Košovská cesta – 1 180 m, Duklianska ulica – 392 m, Park Skotňa – 750 m, ul. T. Vansovej – 750 m.
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6.2.2
ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Územím regiónu Prievidza i mestom Prievidza vedie železničná trať nadregionálneho významu 2. kategórie č. 140 Prievidza
– Zbehy – Nové Zámky, ktorou je región napojený na železničnú trať 1. kategórie Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo
(súčasť IV. paneurópskeho koridoru). Železničná trať 3. kategórie č. 145 Prievidza – Handlová – Horná Štubňa má
regionálny význam a nadväzuje na nadregionálnu železničnú trať Hronská Dúbrava – Vrútky. Železničná trať 3. kategórie
č. 144 Prievidza – Nitrianske Pravno má tiež len regionálny význam. Žiadna z uvedených železničných tratí nie je
elektrifikovaná. Vzhľadom na priemyselný charakter regiónu hornej Nitry majú všetky železnice prioritný význam
v nákladnej doprave, význam pre osobnú dopravu je len druhoradý. Všetky železničné trate sa zbiehajú v Železničnom depe
Prievidza regionálneho významu. Priestorové rozmiestnenie železničných tratí a železničnej stanice na území mesta
predstavuje do určitej miery bariéru priestorového rozvoja mesta a zároveň pôsobí ako bariéra vo vzájomnej komunikácii
medzi jednotlivými časťami mesta (viď mapa č. 6.2.). Na druhej strane po určitých úpravách existuje možnosť zapojenia
jestvujúcej železničnej siete do systému integrovanej osobnej dopravy na území aglomerácie mesta. V súlade so stratégiou
rozvoja mesta z roku 2004 poskytujú vhodné podmienky pre vybudovanie železničných zastávok (využiteľných i pre
vnútromestskú osobnú dopravu) obe železničné trate na území mesta. Pre vybudovanie železničných zastávok s nástupišťami
pre osobnú dopravu sú najvhodnejšími lokality v blízkosti sídliska Necpaly (na trati č. 144), v blízkosti priemyselnej zóny
Západ (na trati č. 140) a priemyselnej zóny na Vápenickej ulici (na trati č. 145).116
Nevýhodou polohy Prievidze je absencia vysokokapacitnej dvojkoľajnej železnice. Vzdialenosť Prievidze k dvojkoľajnej
elektrifikovanej železničnej trati č. 180 (Žilina – Košice) po železnici je 76 km, vzdialenosť od trate č. 120 (Bratislava –
Žilina) je 83 km (cez Chynorany a Trenčín), resp. 95 km (cez Zbehy a Leopoldov).
Podľa aktuálneho grafikonu železničnej dopravy pre rok 2006 obsluhovalo železničnú stanicu Prievidza 26 osobných vlakov
a 2 rýchliky. Priame železničné spojenie má mesto Prievidza s 9 okresnými mestami. Železničná doprava sa významnejšie
uplatňuje len v prímestskej preprave osôb medzi Prievidzou a jej zázemím, v nadregionálnej osobnej doprave má železnica
zanedbateľný význam. V roku 2001 bolo zo železničnej stanice Prievidza vypravených 646 000 cestujúcich.
Poloha osobnej železničnej stanice vo vzdialenosti približne 450 m severozápadne od centrálnej mestskej zóny je výhodná,
pešia dostupnosť centra je len 10 minút. Na železničnú stanicu nadväzuje autobusová stanica, s možnosťou prestupu na
diaľkové alebo prímestské autobusové spoje, prípadne autobusovú mestskú hromadnú dopravu. Limitom rozvoja osobnej
železničnej stanice je nedostatok priestoru pre rozšírenie koľajiska, bariérne pôsobí najmä vykládková koľaj č. 9 na
východnom okraji koľajiska železničnej stanice.
Nákladná železničná stanica je lokalizovaná na juhozápadnom okraji intravilánu mesta západne od južnej priemyselnej zóny
mesta na trati č. 140. Jej poloha vzhľadom k areálom priemyslu a skladov je výhodná.
6.2.3
LETECKÁ INFRAŠTR UKTÚRA
Na území mesta (v západnej časti katastrálneho územia mesta, viď mapa č. 6.2.) sa nachádza letisko Úkrniská, ktoré má
štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou dopravou a vlastný heliport. Dĺžka vzletovej dráhy je 950 m. Letisko sa
nachádza v tesnej blízkosti urbanizovaného územia. V súčasnosti letisko slúži najmä na športovo-turistické, výcvikové alebo
súkromné účely, ako aj pre potreby leteckej rýchlej záchrannej služby. Úroveň služieb poskytovaných na letisku zatiaľ
neumožňuje prevádzku pravidelných leteckých liniek. Letisko Úkrniská prevádzkuje občianske združenie Aeroklub
Prievidza. Objem finančných prostriedkov na prevádzku letiska je nedostatočný, prevádzkovateľ nemá dostatok zdrojov na
udržanie prevádzky, prípadne ďalšie investície.
Prítomnosť letiska môže byť významným faktorom rozhodnutí o umiestnení súkromných investícií do výroby i služieb
v meste a jeho okolí.

116

Dobiaš (2004)
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6.3.

VPLYV SAMOSPRÁVY NA STAV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE

Základným dokumentom obsahujúcim všeobecné dopravné regulatívy a odporúčania je územný plán mesta z roku 1995,117
kde je podrobnejšie rozpracovaný scenár rozvoja dopravy v meste s alternatívami návrhov konkrétnych územných rozhodnutí
týkajúcich sa riešenia dopravy v meste Prievidza. Vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti dopravy v celospoločenskom
meradle je však potrebné analýzy i odporúčania územného plánu neustále aktualizovať a podľa možností zosúladiť s územnoplánovacou dokumentáciou vyššej hierarchie, ako je územný plán VÚC Trenčín a Koncepcia územného rozvoja
Slovenska118.
Pri mestskom zastupiteľstve mesta Prievidza je zriadená dopravná komisia zložená zo 7 riadnych členov zastupiteľstva, ktorá
má na starosti vypracúvanie analýz potrebných pre aktuálne riešenia v oblasti dopravy v meste. Tieto materiály tvoria
zároveň poklady pre vypracovanie dopravného generelu mesta Prievidza. Materiály a odporúčania predkladané komisiou sú
prerokúvané s primátorom a zastupiteľstvom s tým, že riešenia v nich navrhované sú konzultované, resp. dopracované
v ďalších odborných komisiách.119
V roku 2004 bola vypracovaná a mestským zastupiteľstvom schválená Stratégia rozvoja mesta Prievidza.120 Kapitola 4 tohto
dokumentu rieši priority modernizácie a rozvoja dopravnej infraštruktúry na

základe analýz vypracovaných

v predchádzajúcom období z iniciatívy dopravnej komisie. Stratégia v tejto kapitole navrhuje celý rad opatrení v oblasti
statickej i dynamickej dopravy, MHD, pešej a cyklistickej dopravy ako i železničnej a leteckej dopravy. Pozitívnou črtou
stratégie je, že zachytáva aktuálny trend nárastu cyklistickej a pešej dopravy spolu s rapídnym nárastom individuálnej
automobilovej dopravy na území mesta a na riešenie týchto oblastí kladie náležitý dôraz.
S podporou iniciatívy Európskej komisie Life III Environment a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR mesto
v roku 2006 prijalo dokument Trvalo udržateľný rozvoj a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu
života a stav životného prostredia v meste Prievidza.121 Kapitola 3.1 spomínaného dokumentu analyzuje oblasť dopravy
v meste vo vzťahu k životnému prostrediu na základe vybraných indikátorov.
V roku 2005 bolo použitých z rozpočtu mesta takmer 45 mil. Sk na kapitolu cestná doprava, ďalšie prostriedky pre menšie
dopravné projekty mesto využilo z dostupných fondov, konkrétne z Fondu rozvoja bývania a Fondu rozvoja mesta. Na rok
2006 mesto navrhlo v rozpočte pre kapitolu cestná doprava vyčleniť približne 43 mil. Sk, v návrhu rozpočtu na rok 2007 je
pre túto kapitolu navrhnutých vyše 123 mil. Sk.
Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že riešenie dopravy v meste je jednou z priorít samosprávy mesta Prievidza.
Nasvedčuje tomu presadzovanie nových dopravných riešení na území mesta v posledných rokoch. Za kľúčový pozitívny
zásah mestského i nadmestského významu možno považovať presadenie prebudovania prieťahu cesty I/64 mestom Prievidza
a postupná realizácia juhozápadného obchvatu mesta (I. etapa so začiatkom realizácie v druhej polovici roka 2007), ktorý
uľahčí a zrýchli prejazd mestom a vytvorí bezpečnejšie dopravné riešenia v blízkosti centrálnej mestskej zóny. Ďalším
prejavom snahy riešiť problém vnútromestskej dopravy je postupné prebudovávanie dôležitých cestných križovatiek v meste
na kruhové, ktoré zodpovedajú štandardným potrebám európskych miest strednej veľkostnej kategórie a vytvárajú
predpoklad na plynulý a bezpečný prejazd jednotlivými časťami mesta.
Za základné aktuálne dokumenty prijaté na úrovni samosprávy mesta Prievidza vo vzťahu k doprave možno pokladať
Územný plán sídelného útvaru Prievidza z roku 1995122 s neskoršími zmenami a úpravami (v súčasnosti prebieha jeho
aktualizácia) a Stratégia rozvoja mesta Prievidza z roku 2004.123
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Vavrica a kol. (1995)
Krumpolcová a kol. (1998) a AUREX (2001)
Predovšetkým finančná komisia, komisia regionálneho rozvoja a komisia výstavby a územného plánu.
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Dobiaš (2004)
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Richterová – Bernátová (eds.) (2005)
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Dobiaš (2004)
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6.4.

ZHRNUTIE

Dopravná poloha mesta Prievidza využíva pozíciu na dôležitých vnútroštátnych dopravných trasách severo-južného
a západo-východného smeru, je tranzitným dopravným uzlom celoštátneho významu. Z hľadiska nadregionálnych väzieb má
pre mesto význam najmä cestná sieť, ktorá však nespĺňa súčasné európske kritériá a vyžaduje rozsiahlu modernizáciu
a prestavbu existujúcich cestných komunikácií I. triedy na štvorpruhové rýchlostné cesty minimálne v západo-východnom
smere. Toto spojenie by zároveň zvýraznilo dopravné vzťahy z krajským mestom Trenčín.
Aglomerácia mesta Prievidza je dôležitým sídelno-hospodárskym centrom nadregionálneho významu, vďaka čomu je
dôležitým cieľom i zdrojom osobnej i nákladnej dopravy s výraznou dennou dochádzkou do uzla. Veľkosť populácie mesta
a jeho zázemia, silne rozvinuté výrobné aktivity, ako i aktivity nevýrobných odvetví spôsobujú, že existujúca dopravná
infraštruktúra sa stáva limitom rozvoja mesta. Preto mesto pristupuje k postupnej transformácii svojho dopravného systému.
Vzhľadom na tranzitnú polohu i význam Prievidze v systéme osídlenia Slovenska bude potrebné niektoré finančne náročné
dopravné projekty riešiť v spolupráci s regionálnou samosprávou, resp. na úrovni štátnych orgánov príslušného rezortu.
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7.

TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

7.1.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Záujmové územie patrí svojou plochou do povodia rieky Nitry s priemerným špecifickým odtokom na území 6,0-8,0 l/s.km-2.
Rieka Nitra zberá vody z územia Nitrianskeho Pravna. Pravostranným prítokom Nitry je Tužina vlievajúca sa do Nitry na
území obce Pravenec. Ďalšími pravostrannými prítokmi sú Porubský potok pretekajúci sídlami Lazany, Poruba a prítok
Kanianka vlievajúci sa do Nitry na území Prievidze. Ľavostrannými prítokmi rieky Nitry sú Rysný a Breziansky potok
vtekajúci do Nitry na území sídiel Nedožery-Brezany. Ďalším prítokom je Necpalský potok upravený až po ústie do rieky
Nitry. Hlavným prítokom Nitry je Handlovka, ktorá v úseku Necpaly-Opatovce nad Nitrou vytvára aluviálnu nivu. Vytvorené
inundačné plochy sú závislé od konfigurácie terénu a prietokových množstiev. Prítokmi Handlovky sú toky: Hradecký potok,
Moštenica, Ciglianka. Funkciu hlavného recipientu odpadových vôd v území preberá rieka Nitra a jej ľavostranný prítok
Handlová, ústiaci do Nitry asi 3 km pod južnou hranicou intravilánu sídla Opatovce nad Nitrou.124
Prievidzou pretekajú dva recipienty odpadových vôd – Nitra a Handlovka. Nitra odvádza nečistoty z poľnohospodárskych
technológií, Handlovka priemyselné a banské vody.
Za správu všetkých vodných tokov na území mesta Prievidza zodpovedá Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP),
ktorý zabezpečuje aj protipovodňovú ochranu vôd.125 SVP je vo vlastníctve štátu a spadá pod priamu zodpovednosť
Ministerstva životného prostredia SR. Územie mesta Prievidza spadá do kompetencie správy SVP, š. p., Odštepného závodu
Piešťany, Závod Povodie hornej Nitry Topoľčany.126
Samospráva mesta Prievidza nemá priamy dosah na rozhodovanie SVP, š. p. Výška poplatkov za užívanie vôd, ktoré sú
zdrojom SVP, š. p. a Environmentálneho fondu, je jednotná, teda bez regionálnych alebo iných diferencií. Investičné stratégie
SVP, š. p. sú záležitosťou samotného podniku; možnosti ovplyvňovania, resp. finančnej spoluúčasti samosprávy na tomto
rozhodovaní nie sú dostatočne preskúmané.

7.2.

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU,
ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

7.2.1
Z Á SO B O V A N I E P I T N O U VO D O U
Na verejné vodovody je v okrese Prievidza pripojených 97,9% obyvateľov (stav v roku 1995),127 avšak situácia v zásobovaní
pitnou vodou vzhľadom k vzrastajúcim nárokom sa zhoršuje, čo je spôsobené najmä malou výdatnosťou, resp. veľkou
rozkolísanosťou výdatnosti a tiež vplyvmi, ktoré ohrozujú kvalitu podzemných vôd.
Najrozsiahlejším vodovodným systémom v rámci širších vzťahov je Prievidzský skupinový vodovod zásobujúci pitnou
vodou sídla: Kľačno, Nitrianske Pravno, Pravenec, Poluvsie, Nedožery-Brezany, Lazany, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Koš,
Cigeľ, Sebedražie, Veľká Čausa, Chrenovec z pramenných oblastí Kľačno a Vyšehradné, Ráztočno a z úpravne vody Turček.
Ďalším skupinovým vodovodom v záujmovom území je skupinový vodovod Nováky, zásobujúci sídla Zemianske Kostoľany
a Kamenec pod Vtáčnikom. Skupinový vodovod Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie dopravuje vodu do sídiel gravitačne z
pramennej oblasti Podhradie. Gravitačným prívodom vody z prameňov Malá Lehôtka a Hradec sú zásobované obce
skupinového vodovodu Malá Lehôtka – Hradec. Ďalšie obce sú zásobované samostatne z lokálnych zdrojov podzemnej vody:
Dlžín a Šítovce. Obce Poruba a Kanianka sú zásobované vodou gravitačne z miestneho obecného vodovodu.128
Mesto Prievidza je ako súčasť skupinového vodovodu Prievidza zásobované pitnou vodou cez úpravňu vody pod obcou
Turček s tromi dočasnými odbermi vody z tokov v povodí vodnej nádrže Turček prívodnými potrubiami do Handlovej a
Prievidze. Ďalším zdrojom vody pre skupinový vodovod je pramenná oblasť Kľačno, Vyšehradné, Solka a Pravenec.
Prievidza je zásobovaná prievidzským skupinovým vodovodom, zdrojom ktorého sú pramene v oblasti Kľačno, Vyšehradné,
Poleriska, Ráztočno, Prievidza. Ďalej sú to povrchové odbery prítokov vodnej nádrže Turček (z vodnej nádrže Turček od
roku 1996)129.
7.2.2
O D K A N A L I ZO V A N I E A Č I ST E N I E O D PA D O VÝ C H VÔ D
Problém odkanalizovania je riešený pre Prievidzu a Bojnice dvomi kanalizačnými sústavami - Prievidza na ľavobrežnej časti
územia toku Nitry a Bojnice na pravobrežnej časti rieky Nitry. Obe sústavy majú spoločnú mechanicko-biologickú čistiareň
odpadových vôd. V rámci širších vzťahov je v súčasnosti doriešené odkanalizovanie aj v sídle Lehota pod Vtáčnikom
s koncovým čistením odpadových vôd na mechanicko-biologickej ČOV. V roku 1995 bolo na kanalizačný systém sídla
Prievidza napojených 53 393 obyvateľov, čo predstavovalo 94,2% obyvateľov.130 V súčasnosti je vo fáze projektovej
prípravy sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – výstavba splaškovej kanalizácie v
prímestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka. Odpadové vody sú odvádzané do zberačov jednotnej
kanalizácie, s niekoľkými odľahčeniami do toku Handlovka a Nitra, ktoré privádzajú odpadové vody do ČOV situovanej na
západnom okraji katastra mesta, odkiaľ po prečistení vypúšťané do recipientu – rieky Handlovky. Dosiahnutie zlepšenia
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Vavrica a kol (1995)
Zakladacia listina SVP, š. p., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 19. december 1996
http://www.svp.sk
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súčasného stavu akosti vôd recipientoch v rámci širších vzťahov možno docieliť zvýšenie efektu čistenia odpadových vôd,
rekonštrukciou kanalizácie a intenzifikácie, ako i dobudovaním obecných kanalizácií a ČOV na hornom toku rieky
Handlovka.
7.2.3
VLA STNÍCKE VZŤAHY
Mesto Prievidza je akcionárom v spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – mesto je
vlastníkom 6,88 % akcií.131
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vznikla v roku 2002 ako nástupnícka organizácia po zaniknutom podniku
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Banská Bystrica. V tom istom roku sa stala zriaďovateľom spoločnosti
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 03 Prievidza.132 V roku 2006 vznikla Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Z vyššie uvedených dôvodov je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. strategickým potenciálnym investorom pri
snahe mesta Prievidza o realizáciu ďalšej modernizácie ČOV i kanalizácie v meste.
7.2.4
CEN Y
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica fakturuje svoju výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom pre všetky domácnosti (od roku 2006 pre všetkých odberateľov) v cene, ktorá sa nachádza v štandardnom
rozsahu cien za poskytovanie týchto služieb v SR: v roku 2006 sa táto cena pohybovala najčastejšie v rozmedzí 21-29 Sk/m3,
v prípade SVS, a. s. 26,90 Sk/m3. Podobným spôsobom fakturovala spoločnosť cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou pre domácnosti (od roku 2006 pre všetkých producentov): v roku 2006 sa táto cena pohybovala
najčastejšie v rozmedzí 22-23 Sk/m3, v prípade SVS, a. s. 22,80 Sk/m3. Ceny sú bez DPH133.

7.3.

ZÁSOBOVANIE TEPLOM

7.3.1
S Ú Č A SN Ý ST A V
Etapa do roku 2010 - riešenie teplofikácie: Z hľadiska výstavby sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZS) je
ukončený tepelný napájač 2 x 600 z ENO do Prievidze. Výkon tepelného napájača bol naprojektovaný na približne 137 MW
pri parametroch vykurovacieho média 130/708, pričom vykurovacím médiom je horúca voda. Bez rekonštrukcie a bez
akýchkoľvek zásahov do tepelného napájača je schopný dodávateľ tepla zvýšiť kapacitu na približne 160 MW. Do roku 2010
bola plánovaná výstavba 5 063 bytov134.
Rozvojové ciele pre najbližšie obdobie predpokladajú135:
a. sústava CZT – TN ENO je základnou sústavou zabezpečujúcou zásobovanie teplom v meste Prievidza, ktorej
rozvoj sa navrhuje realizovať na základe ekonomického a environmentálneho zdôvodnenia, odporúča sa udržať a
inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
b. ďalšou ekologickou energiou, ktorá je vhodná pre zásobovanie teplom je elektrická energia a zemný plyn, ktorý
tvorí palivovú základňu DZT,
c. ekonomickým rozborom bude potrebné hľadať možnosti využitia zemného plynu na kombinovanú výrobu tepla a
elektrickej energie v kogeneračných jednotkách,
d. netradičné druhy energií pre zásobovanie teplom využívať na základe technicko-ekonomického rozboru daných
možností,
e. ďalší rozvoj mesta v tepelnej energetike treba realizovať podľa vypracovanej a schválenej koncepcie rozvoja mesta
v tepelnej energetike, ktorá odporúča zachovanie a rozvoj systému SCZT, ktorý v kontexte so súčasnými trendmi
zásobovania teplom, tvorby cien fosílnych palív ako aj ochrany životného prostredia je v podmienkach mesta
konkurencie schopný , spoľahlivý a perspektívny. Bude potrebné vypracovanú Koncepciu rozvoja mesta v tepelnej
energetike aktualizovať a doplniť o bilancie tepla podľa územného členenia v ÚPN (urbanizačné obvody, územnopriestorové celky) a návrhu ÚPN mesta,
f. v návrhu ÚPN mesta rešpektovať ochranné pásma, tepelných zariadení podľa zákona č. 657/2004 § 36,
g. pre budúce rozvojové možnosti najmä pre výhľadové obdobie je potrebné hľadať možnosti diverzifikácie využitím
alternatívnych najmä ekologických zdrojov a vytvárať podmienky pre ich uplatnenie.
7.3.2
VLA STNÍCKE VZŤAHY
Mesto Prievidza je zakladateľom spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), a. s. Prievidza (základné imanie: 285
mil. Sk), v ktorej vlastní podiel 51%.136 Zvyšný podiel akcií vlastní spoločnosť VNG Slovakia, s. r. o., ktorá je dcérskou
spoločnosťou koncernu VNG-Erdgascommerz, GmbH.137 Spoločnosť vznikla 23. júla 2002, kedy podpísalo mesto Prievidza
131

Zdroj: Právnické osoby mesta a účasť mesta na majetku právnických osôb. Dokument mesta Prievidza, 2005.
Obchodný register SR, http://www.orsr.sk
Spracované autorom na základe údajov ÚRSO (http://www.urso.gov.sk) za roky 2003-2006, porovnávané spoločnosti: Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
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Územný plán sídelného útvaru Prievidza, 1995, str. 212-213.
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ÚPD mesta Prievidza – aktualizácia, zadávací dokument (2006)
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Členstvo mesta Prievidza v združeniach..., informačný materiál, Mestský úrad Prievidza, 2006. taktiež: Obchodný register, http://www.orsr.sk
137
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a VNG v Bojniciach dohodu o kooperácii v súvislosti s budúcim zabezpečením dodávok tepla pre región Prievidza. VNG sa
podieľa 49% a prispieva okrem finančných prostriedkov aj svojim know-how.138 Hlavným dodávateľom a výrobcom tepla
pre PTH, a. s. je Elektráreň Nováky139.
PTH, a. s. je dominantným poskytovateľom tepla pre obyvateľov Prievidze. V meste pôsobia i ďalší výrobcovia tepla:
V.O.S.R. s. r. o., Stredné odborné učilište, Skanska BS, a. s., Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.,140 zabezpečujúci dodávky tepla najmä pre vlastnú potrebu.
7.3.3
CEN Y
Rozhodnutia, ktorými štát určuje maximálne ceny tepla pre domácnosti i ostatných odberateľov, vydávalo do roku 1998
Ministerstvo financií SR. V roku 1998 bola právomoc určovať maximálne ceny tepla presunutá na okresné úrady (ďalej len
„OÚ“).141 Dňa 14. júna 2001 schválil parlament zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, čím došlo
k ďalšiemu presunu kompetencií v tejto oblasti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) určuje alebo schvaľuje
spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za výrobu, distribúciu a dodávku tepla a vykonáva cenovú reguláciu.142 To
znamená, že ÚRSO stanovuje od 1. januára 2003 maximálne ceny tepla (viď graf č. 7.1.143)
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Graf č. 7.1.: Maximálna cena tepelnej energie u vybraných dodávateľov tepla (Sk/GJ bez DPH)
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Trenčín (TEBYS, s. r. o., 100% mesto)

439,1

430,5

453

554,1

Nitra (NTS, a. s., 51% mesto)

421,8

449,3

491

552,5

Prešov (SPRAVBYT, a. s., 55 % mesto)

421,1

425,9

463,1

549,8

Prievidza (PTH, a. s., 51% mesto)

390,5

426,7

461,7

516,1

Banská Bystrica (1. BES, a. s., 34% mesto)

400,6

403,7

410

504,9

Poprad (Dalkia Poprad a. s., 25% mesto)

387,2

381,6

398

504

387,2

478,9

Bratislava (RT, a. s., 100% súkr.)
Martin (MT, a. s., 100% FNM)

377,8

407,3

378,3

413

Trnava (TT, a. s., 100% FNM)

366,8

346

355,3

381,6

Zvolen (ZT, a. s., 100% FNM)

362,7

349

348,8

348,8

Zdroj: http://www.urso.gov.sk, http://www.orsr.sk, webstránky vybraných miest SR

7.4.

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

7.4.1
S Ú Č A SN Ý ST A V
Zdrojom elektrickej energie v okrese Prievidza je tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch (ENO). Elektrická stanica v
Bystričanoch rozvádza elektrickú energiu vyrobenú v ENO diaľkovými linkami 220 kV (Križovany, Sučany, Považská
Bystrica), linky 110 kV slúžia pre zásobovanie územia Hornej Nitry.
Medzi Bojnicami a Prievidzou sa nachádza trasa linky 220 kV číslo 271 bez zaústenia, vedenia z Bystričian do Sučian pri
Martine.
Územie mesta Prievidze je zásobované elektrickou energiou z rozvodnej stanice 110/22 kV – Prievidza. Rozvodná stanica je
napojená prenosovými vedeniami VVN 110 kV z dvoch staníc VVN, zo stanice Cígeľ (ENO) a stanice Handlová (Rajec).
Prenosové vedenie vo vzdušnom prevedení vyžadujú ochranné pásma od krajných vodičov na každú stranu pre:
- linka 220 kV – 20 m, celková šírka koridoru cca 48 m
- linka 110 kV – 15 m, celková šírka koridoru cca 35 až 39 m
Ochranné pásmo pre elektrickú stanicu 110/22 kV – okolo stanice od oplotenia 30 m. Distribučná sieť trafostaníc 22/4,4 kV,
mesta Prievidza a jeho záujmového územia je zásobovaná vzdušnými a káblovými 22 kV linkami, vetviacimi sa

138

Spracované podľa: http://www.vng.de/content/slowakisch/VNG/Chronik/2002/index.html
Spracované podľa: http://www.prievidza.sk/?str=ztlace&back=1&detail=detail&lang=sk&rok=2006&mesiac=sprava4
Ide o spoločnosti, ktorým boli v roku 2006 vydané cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
141
Pozri napr.: http://www.teplo.exo.sk/index.php?web=uvod.php
142
§ 4 zákona č. 276/2001 Z. z. zo 14. júna 2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139
140

143

Ide o najvyššie ceny stanovené ÚRSO, zväčša na výstupe zo sekundárnych rozvodov. Graf č. 7.1. vyjadruje maximálnu cenu tepelnej energie u vybraných
dodávateľov. Ide o najvyššie ceny stanovené ÚRSO, zväčša na výstupe zo sekundárnych rozvodov, zároveň ide o spoločnosti, ktoré dodávajú tepelnú energiu
veľkej časti komunálnej sféry (najmä bytov) v mestách.
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z transformovne 110/22 kV Prievidza a z transformovne 110/22 kV Cigeľ. Časť trafostaníc na sídlisku Zapotôčky je napojená
linkami č.294 a 1333 cez spínaciu stanicu Zapotôčky.
Požiadavky pre riešenie - rozvojové ciele144:
a. koncepčné riešenie zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nové rozvojové lokality zástavby ( bývania a
občianskej vybavenosti, priemyslu atď. )
b. v záväzných regulatívoch riešiť podmienky výstavby nových trafostaníc formou murovaných objektov najmä v
nových navrhovaných funkčných územiach - lokalitách pre budúci rozvoj mesta, s možnosťou ich vzájomného
prepojenia, c. vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení a
rozvodov elektrickej energie a postupné uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov elektrickej
energie s ich umiestnením pod povrch zeme.

7.5.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) spadá do pôsobností obcí kooperácia činností
súvisiacich s komunálnym odpadom v obci. Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území
obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce.145 Komunálne odpady sú odpady z domácnosti
vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových
stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.146
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva ďalej prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá
pokuty za priestupky a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce.147
Obce sú povinné spracovávať Program odpadového hospodárstva (ďalej len "program"), ktorý určuje ciele odpadového
hospodárstva v obci a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.148 Mesto Prievidza má spracovaný program
do roku 2005.
7.5.1
VLA STNÍCKE VZŤAHY
Ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších zákonov149 oprávňujú obec k výkonu vlastníckych práv. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.150
Obec pri výkone samosprávy môže zakladať, zriaďovať, rušiť a kontrolovať podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.151
V odpadovom hospodárstve tieto právomoci zvyknú obce uplatňovať najmä na vlastnícky alebo spoluvlastnícky vstup do
spoločností, ktoré vlastnia, manažujú, prípadne zabezpečujú príjmy pre ukladanie odpadov a odvoz a/alebo triedenie
odpadov.
V odpadovom hospodárstve nie je mesto Prievidza vlastníkom ani spoluvlastníkom žiadnej právnickej osoby. Z pozície
koordinátora činností súvisiacich s odpadom v meste však mesto Prievidza vstupuje do vzťahu s viacerými právnickými
osobami.
Odvoz a skládkovanie odpadu zabezpečuje pre mesto Prievidza spoločnosť TEZAS, s. r. o., Prievidza. TEZAS je súkromná
spoločnosť bez majetkovej účasti mesta. TEZAS v roku 1996 zvíťazil v súťaži o verejné obstarávanie služieb súvisiacich so
zberom a ukladaním odpadov. Tieto služby zabezpečuje prostredníctvom komisionárskej zmluvy s mestom do roku 2015 ako
výhradný poskytovateľ týchto služieb. TEZAS zároveň spravuje majetok mesta v tomto odvetví (napríklad kontajnery).
TEZAS okrem zberu a skládkovania komunálneho odpadu zabezpečuje prevádzku skládok odpadov a zber separovaného
odpadu. Zároveň sa spoločnosť zapája do obchodu s potvrdeniami o zhodnocovaní odpadov.
Mesto Prievidza má uzavretú zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., ktorou zaisťuje v oblasti svojej pôsobnosti zber
a triedenie komunálneho odpadu, v rámci ktorého sa zbierajú aj odpady z obalov. Vytriedené zložky mesto dáva na
recykláciu, resp. zhodnotenie. Potvrdenie o odbere následne predkladá mesto spoločnosti ENVI-PAK, a. s. Na základe
poskytnutých výkazov firma poskytne obci príspevok na odpady z obalov v rozsahu zmluvy.
V prípade zhodnotenia odpadov z danej komodity je prípustné, aby výrobca preukázal zhodnotenie odpadov z výrobkov z tej
istej komodity, nielen z odpadov z výrobkov, ktoré vyrobil, resp. doviezol. Nie je však možné, aby to isté množstvo
zhodnoteného odpadu alebo vyvezených výrobkov bolo na účely zníženia príspevku použité viacerými výrobcami.

144

ÚPD Mesta Prievidza – aktualizácia – zadávací dokument (2006)
§ 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
147
§ 72 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
148
§ 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
149
Najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
150
§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
151
§ 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
145
146
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Príspevky obciam na triedený zber vychádzajú z nákladovosti na triedenie jednotlivých obalových materiálových komodít.
Obec má nárok na vyplatenie príspevku z Recyklačného fondu, pokiaľ zmluvne dohodnutým spôsobom preukáže odovzdanie
vyseparovaných odpadov z obalov na recykláciu, resp. zhodnotenie. Výnosy z predaja druhotných surovín sú príjmom obce.
Na území mesta vykonávajú zber jednotlivých komodít Zberné suroviny, a. s., Žilina (separovateľné zložky komunálneho
odpadu) a spoločnosť DETOX, s. r. o., Banská Bystrica (zber nebezpečných odpadov).
V oblasti odpadového hospodárstva sa v okrese nachádza 5 regionálnych skládok o rozlohe 12,44 ha. Ide o skládky TKO vo
Vyšehradnom a v Handlovej; komunálneho odpadu Ploštiny v Prievidzi; komunálneho a priemyselného odpadu Brezina
v Novákoch; a skládka stavebného odpadu v Čereňanoch. Takmer 50% ročnej produkcie odpadov sa zneškodňuje
skládkovaním. K 31. júlu 2000 boli ukončené skládky v Novákoch a Čereňanoch. Okrem komunálneho odpadu sa v okrese
tvorí vysoký podiel priemyselných a zvláštnych odpadov, vrátane nebezpečných. Najväčší objem predstavujú odpadové
produkty tepelných zariadení ENO a Teplárne Handlová. Z ročnej produkcie odpadov 770 tis. ton sa časť odpadov cca 150
tis. ton využíva popri výrobe stavebných prefabrikátov, zvyšok sa hydraulicky ukladá na ložiská popolčeka v okolí ENO
Zemianske Kostoľany, resp. sa skladujú na nevyhovujúcej skládke v Handlovej. Významným producentom nebezpečných
odpadov sú NCHZ. Z celkovej produkcie odpadov v okrese Prievidza sa na skládkach zneškodňuje 13,7%, spaľuje 0,3%,
spracováva sa 1,8%, upravuje sa (fyzikálno-chemicky) 0,9% a inými spôsobmi sa upraví 41%. V súčasnosti je separovaný
zber zavedený v 15 obciach a mestách okresu.152
7.5.2

PR Í J M Y A V Ý D A VK Y

7.5.2.1
ROZPOČET MESTA
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku
podľa osobitného predpisu, okrem výnimiek, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch. Výnos miestneho poplatku sa použije
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na
ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.153
V zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie,154 resp. jej metodického usmernenia,155 sú príjmy za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, vrátane poplatku za uloženie odpadu, rozpočtované v kategórii 100 Daňové príjmy → 130
Dane za tovary a služby → 133 Dane za špecifické služby → 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V zmysle tejto klasifikácie boli v roku 2004 získané príjmy za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu vo výške
29,713 mil. Sk.156 Tieto príjmy je potrebné použiť na hradenie služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi.
Výdavky na uloženie a likvidáciu odpadu sú rozpočtované v klasifikácii v kategórii 600 Bežné výdavky → 630 Tovary a
služby → 637 Služby → 637004 Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom). Výdavky na odpadové hospodárstvo podľa
tejto klasifikácie je možné sledovať i v klasifikácií a číselníkoch v oblasti štátnej štatistiky,157 konkrétne štatistickej
klasifikácie výdavkov verejnej správy – COFOG.158 V roku 2004 činili výdavky na odpadové hospodárstvo sumu 38,512 mil.
Sk.159
Tab. č. 7.1.: Výdavky na odpadové hospodárstvo v meste Prievidza (rok 2004)
kategória

položka

637004

všeobecné služby
- čistenie verejných priestranstiev
- za služby za uloženie a likvidáciu odpadu
- separovaný zber
- zber a preprava odpadového materiálu (aktivačné práce dlhodobo nezamestnaných)

suma (v tis. Sk)

38 366
5 857
31 149
50
1 139

- recyklačný fond

170

642

bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO

146

642002

finančné príspevky

121

-ICM na projekt "Triedime druhotné suroviny – chránime ŽP"
642002

80

-firma HAPECE za vyseparovanie druhotných surovín

41

komisia životného prostredia

25

Zdroj: Záverečný účet za rok 2004, Prievidza

152

Analýza sociálno-ekonomického rozvoja okresu Prievidza za rok 2000
§ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
155
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie
156
Záverečný účet za rok 2004, Prievidza.
157
Štatistický úrad, http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/klas.htm
158
Vyhláška ŠÚ SR č. 195/2003 z 30. mája 2003
159
Záverečný účet za rok 2004, Prievidza.
153
154
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Tab. č. 7.2.: Výdavky na odpadové hospodárstvo v meste Prievidza (rok 2005)
kategória

položka

633

materiál

250

633004

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniky a náradia

215

633006

všeobecný materiál

637

služby

637003

propagácia, reklama a inzercia

637004

všeobecné služby
- čistenie verejných priestranstiev
- za služby za uloženie a likvidáciu odpadu

suma (v tis. Sk)

35
39 247
20
39 227
5 504
33 073

- čistenie verejných priestranstiev cez aktivačné práce

363

- recyklačný fond

287

642

bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO

642002

finančné príspevky

642002

komisia životného prostredia

72
0
72

Zdroj: Záverečný účet za rok 2005, Prievidza
7.5.2.2
POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV RECYKLAČNÉHO FONDU
Na podporu recyklácie odpadov môžu obce čerpať príspevok z Recyklačného fondu. Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká
pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú musí uzatvoriť Recyklačný
fond.160
Mesto Prievidza získava nepravidelné príjmy na zabezpečenie ochrany životného prostredia najmä prostredníctvom rôznych
grantových schém a transferov. V roku 2005 získalo z Recyklačného fondu 287 tis. Sk,161 na rekultiváciu skládky Ploštiny vo
výške 49 544 tis. Sk a na rozvoj životného prostredia, zabezpečenie separovaného zberu, manipulácie, dopravy a propagácie
vo výške 278 tis. Sk.162 Celkovo získalo od Recyklačného fondu príspevok v sume takmer 946 tis. Sk.163
7.5.2.3
VYHLIADKY RASTU VÝDAVKOV
V Stratégii rozvoja mesta Prievidza (2004) na úseku životného prostredia je prioritným cieľom budovanie environmentálnej
štruktúry s viacerými vytýčenými cieľmi, medzi inými aj „výstavba, rozširovanie a rekonštrukcia skládok odpadov a
zariadení na spaľovanie odpadov a sanácia starých ekologických záťaží, rekultivácia skládok odpadov“.164
Predpokladané riešenie problematiky má podľa uvedeného dokumentu zahŕňať tieto opatrenia:
alternatívne riešiť problematiku likvidácie komunálneho odpadu spaľovaním v novovybudovanom zariadení,
spĺňajúcom prísne normy EÚ. Zariadenie môže kapacitne pokrývať oblasť hornej Nitry,
riešiť problematiku likvidácie komunálneho odpadu separovaným zberom od miesta vzniku – od domácností,
zvyšovať množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečením dostatočného počtu zberných nádob
(zvonov, malo objemových kontajnerov do 1 m³ na drobný stavebný odpad, atď.) a ich vhodným umiestňovaním v
lokalitách mesta,
zvyšovať množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečením dostatočného počtu vriec na triedený
zber z rodinných domov,
vytvoriť podmienky pre podporu dobudovania dotrieďovacej linky tuhého komunálneho odpadu pre mesto a región
hornej Nitry,
zabezpečiť podmienky pre rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu v lokalite Ploštiny,
vyhotoviť výstražné tabuľky „Zákaz sypať odpad!“ a umiestniť ich pri najviac znečisťovaných miestach v meste a
prímestských častiach.
7.5.3
PO P L A T K Y
Služby odpadového hospodárstva v SR na úrovni komunálneho odpadu sa realizujú v prostredí regulovaných cien. Cenu za
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi tvorí miestny poplatok165, ktorý stanovuje pre občanov
obce mestské zastupiteľstvo prostredníctvom osobitného predpisu, všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mesto Prievidza
upravuje spôsob nakladania s komunálnym odpadom prostredníctvom dvoch VZN. VZN č. 57/2001 o nakladaní
s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza definuje podmienky nakladania s odpadmi, povinnosti účastníkov
systému odpadového hospodárstva v meste a sankcie za nedodržiavanie nariadenia. VZN č. 86/2005 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovuje podmienky výpočtu poplatku za zber odpadu v prípade

160

§ 64 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Finančné vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR. Dokument mesta Prievidza.
Správa o výsledku hospodárenia mesta za rok 2005.
163
Informácie získane z internetovej stránky recyklačného fondu http://www.recfond.sk, spracovali autori.
164
Richterová – Bernátová (eds.) (2005)
165
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
161
162
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množstvového a nemnožstvového zberu, podmienky uplatnenia výnimiek z povinnosti platieb a ďalšie okolnosti platenia
poplatkov (viď graf č. 7.2. 166).
VZN č. 86/2005 stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 4 Sk za 1 kg komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov (zákon167 stanovuje maximálnu hranicu 5 Sk). V prípadoch, v ktorých nejde o množstvový zber, je
základná sadzba pre fyzickú osobu stanovená na 1,40 Sk na osobu a deň v bytoch resp. 1,55 Sk na osobu a deň v rodinných
domoch (zákon stanovuje maximálnu hranicu 3,30 Sk), právnické osoby uhrádzajú poplatok v rozmedzí 2,30 – 3,30 Sk za
osobu a deň (zákon stanovuje maximálnu hranicu 3,30 Sk za osobu a deň).
Graf č. 7.2.: Poplatky za komunálny odpad vo vybraných mestách SR
Trnava

Poprad

Martin

Prievidza

Trenčín

Banská Bystrica

Nitra

0,00

0,50

1,00

Sk/osoba/deň

1,50

2,00

2,50

Zdroj: VZN vybraných miest (webstránky vybraných miest SR)

Výška poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže významne ovplyvňovať štruktúru výdavkov
obyvateľov i podnikateľských subjektov v meste. Reguláciu cien za zber a spracovanie (uloženie) odpadov nemožno
považovať za efektívny nástroj environmentálnej politiky, pretože zvyšuje riziko vzniku neefektívnych „cenových
rozhodnutí“ miestnej samosprávy. Vzhľadom k tomu, že toto opatrenie je legislatívne stanovené centrálnou vládou, obce
môžu ovplyvňovať tento proces iba nepriamo: najmä prostredníctvom zvyšovania konkurencie subjektov pôsobiacich na trhu
spracovateľov odpadu, alebo dôslednejšou kalkuláciou nákladov týchto subjektov.

7.6.

OVZDUŠIE

Kvalita ovzdušia Hornonitrianskej oblasti je ovplyvňovaná predovšetkým prevádzkou veľkých priemyselných zdrojov, ktoré
sú významnými zástupcami palivovo - energetického a chemického priemyslu na Slovensku. Značnou mierou sa na
celkovom znečistení ovzdušia podieľa aj doprava, predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch.168
Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v okrese Prievidza predstavujú podniky, uvedené v tab. č. 7.3. (uvedené sú ich názvy,
lokalizácia, kategória a hodnoty znečisťujúcich látok v konkrétnych rokoch).
Tab. č. 7.3.: Najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia
zdroj

názov

lokalizácia

kategória zdroja

Kotolňa

Hornonitrianske Bane
Prievidza, a. s. Baňa
Nováky, o. z.

Baňa Cigeľ

1.2.1 Technologické celky so stacionámymi zariadeniami na
spaľovanie palív so súhrnným príkonom 0.3 MW a vyšším až
do 50

23,994

242,59

1.1.1 Technologické celky so stacionámymi zariadeniami na
spaľovanie palív s príkonom nad 50 MW

15,41

593,45

4.1.26 Výroba karbidu vápnika a ostatné elektrochemické
výroby

383,19

9,603

1.1.1 Technologické celky so stacionámymi zariadeniami na
spaľovanie palív s príkonom nad 50 MW

989,98

42748

Tepláreň
Výroba
vápnika
ENO

Handlovská energetika,
s. r. o.

k. ú. Sebedražie
Štrajková 1
972 51 Handlová

karbidu Novácke chemické závody, M. R. Štefánika 1
a. s.
972 71 Nováky
SE, a. s. Elektráreň Nováky 972 43
o. z. Zemianske Kostoľany Zemianske Kostoľany

PM10

SOz

Zdroj: Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v okrese Prievidza. KÚ ŽP Trenčín, 2004
Napriek tomu, že najväčší znečisťovatelia ovzdušia v okrese Prievidza sa nachádzajú v Novákoch, zameranie výrobných
odvetví v celom Prievidzskom okrese v kombinácii s kotlinovým charakterom krajiny vytvárajú zvýšené riziko znečistenia
ovzdušia i priamo v Prievidzi, ktoré sa prejavuje vo všetkých najvýznamnejších ukazovateľoch znečistenia (tabuľka č. 7.4.).

166

Graf znázorňuje maximálnu výšku poplatkov pre fyzické osoby – obyvateľov bytov – pri nemnožstvovom zbere, za komunálny odpad. Spracované na základe
všeobecne záväzných nariadení miest Prievidza, Banská Bystrica, Martin, Nitra, Trnava, Poprad.
§ 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
168
Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v okrese Prievidza. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, 2004
167
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Tab. č. 7.4.: Znečistenie ovzdušia v Trenčianskom kraji
TZL

SO2

NOx

∑C

CO

okres
t

t.km

-2

t

t.km

-2

t

t.km

-2

t

t.km

-2

t.km-2

t

Bánovce n/B

20,35

0,044

3,67

0,008

23,37

0,051

90,72

0,196

4,98

0,011

Ilava

105,8

0,295

44,56

0,124

831,81

2,317

696,55

1,94

49,5

0,138

5,85

0,018

3,17

0,01

22,54

0,069

24,35

0,075

20,44

0,063

16,93

0,029

5,17

0,009

49,69

0,086

51,73

0,089

41,93

0,072

159,21

0,529

539,51

1,792

124,35

0,413

383,52

1,274

17,68

0,059

25,66

0,055

108,32

0,234

100,73

0,218

97,64

0,211

31,9

0,069

1778,97

1,853

42433,13

44,2

5639,71

5,875

790,4

0,823

197,1

0,205

Púchov

44,7

0,119

119,65

0,319

527,38

1,406

58,73

0,157

39,92

0,106

Trenčín

98,26

0,146

210,31

0,312

1484,93

2,2

1737,95

2,575

39,16

0,058

Myjava
Nové Mesto n/V
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza

Zdroj: Znečisťovanie ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2004. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, 2004.
Mesto Prievidza nedisponuje možnosťou priameho vplyvu na znižovanie intenzity znečistenia ovzdušia zo strany najväčších
znečisťovateľov.

7.7.

OCHRANA PRÍRODY

Do okresu Prievidza zasahujú navrhované územia európskeho významu: Temešská skala SKUEV0127, Rokoš SKUEV0128,
Strážovské vrchy SKUEV0256, Vtáčnik SKUEV0273 Saske SKUEV0274 a Kňaží stôl SKUEV0275.
Súčasťou národného zoznamu sú aj navrhované chránené vtáčie územie Malá Fatra SKCHVU013 a Strážovské vrchy
SKCHVU0028. Chránené vtáčie územie Malá Fatra zasahuje o katastra obce Kľačno a Chránené vtáčie územie Strážovské
vrchy zasahuje do katastra obcí Kľačno a Nitrianske Pravno.
Chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich ochranné pásma a zóny sú súčasťou súvislej európskej sústavy
chránených území NATURA 2000.
Najvýznamnejšie veľkoplošné chránené územia v širšom záujmovom území sú Národný park Malá Fatra, Chránená krajinná
oblasť Ponitrie, Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy. V katastri mesta Prievidza sa nachádzajú len dve malo
plošné chránené územia, a to Kobylince a Hradisko. Do katastra obce Cigeľ zasahuje Prírodná rezervácia Biely kameň. V
katastri mesta Bojnice je Národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa.

7.8.

ZHRNUTIE

Kvalita životného prostredia obyvateľov má priamy vplyv na potenciál hospodárskeho rozvoja regiónu, v ktorom žijú (a
naopak). Preto medzi najdôležitejšie úlohy samosprávy musí patriť i vytváranie dobrých podmienok pre kvalitné životné
prostredie. Z hľadiska možností mesta priamo zasahovať do rozvoja životného prostredia v meste prisudzuje súčasný
legislatívno-právny stav v SR najdôležitejšie úlohy týmto oblastiam technickej a environmentálnej infraštruktúry: odpadové
hospodárstvo, zásobovanie teplom, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odpadových vôd.
V oblasti odpadového hospodárstva mesto Prievidza preferuje spracovanie odpadu jednou dominantnou spoločnosťou,
zabezpečujúcou odvoz a ukladanie komunálneho odpadu pre obyvateľov Prievidze. Z hľadiska stanovenia poplatkov za
komunálny odpad sa v porovnaní s mestami s podobným počtom obyvateľov a sídelným významom mesto Prievidza
zaraďuje k obciam s priemernou až mierne nadpriemernou sadzbou poplatku, z čoho vyplývajú zvýšené výdavky pre
obyvateľov mesta.
V tepelnom hospodárstve si mesto Prievidza ponecháva majoritný podiel v spoločnosti, ktorá je dominantným dodávateľom
tepla pre obyvateľov. Platby za dodávku tepla patria v porovnaní s mestami s podobným počtom obyvateľov a sídelným
významom skôr k vyšším až nadpriemerným.
V oblasti tzv. malých vôd (t. j. vodárne a kanalizácie) je mesto Prievidza minoritným vlastníkom dodávateľskej spoločnosti.
Poplatky za tieto služby patria k priemerným sadzbám.
Možnosti samosprávy ovplyvňovať rozvoj ostatných oblastí environmentálnej a technickej infraštruktúry sú viac obmedzené
a upriamujú sa skôr na nepriame ekonomické a politické nástroje, ako sú drobné investície, vzdelávanie občanov, získavanie
externých finančných zdrojov a podobne.

7.9.
1.
2.
3.

ZDROJE
Analýza sociálno-ekonomického rozvoja okresu Prievidza za rok 2000.
Členstvo mesta Prievidza v združeniach..., informačný materiál, Mestský úrad Prievidza, 2006. taktiež: Obchodný
register, http://www.orsr.sk
Finančné vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR. Dokument mesta Prievidza.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v okrese Prievidza. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne,
2004
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra a
vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Obchodný register SR, http://www.orsr.sk
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
Právnické osoby mesta a účasť mesta na majetku právnických osôb. Dokument mesta Prievidza, 2005.
Správa o výsledku hospodárenia mesta za rok 2005.
Richterová, V. – Bernátová, B. (eds.) (2005): Trvalo udržateľný rozvoj a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických
zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v meste Prievidza. REC Slovensko, MŽP SR, 48 s.
ÚPD mesta Prievidza – aktualizácia – zadávací dokument, 2006.
http://www.prievidza.sk/dokumenty/zastupitelstvo/2007/27-02-07.pdf
Vavrica, P. a kol. (1995): Územný plán sídelného útvaru Prievidza. Plán funkčného využitia územia. HUMA 90,
Bratislava, 238 s.
Vyhláška ŠÚ SR č. 195/2003 z 30. mája 2003
Zakladacia listina SVP š.p., MP SR, 19.12.1996
Zákon č. 223/2001 Z. z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 276/2001 Z. z. zo 14. júna 2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Záverečný účet za rok 2004, Prievidza.
Znečisťovanie ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2004. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, 2004.
http://portal.ives.sk/registre/hladatZZOB.do
http://www.prievidza.sk/?str=ztlace&back=1&detail=detail&lang=sk&rok=2006&mesiac=sprava4
http://www.recfond.sk
http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/klas.htm
http://www.svp.sk
http://www.teplo.exo.sk/index.php?web=uvod.php
http://www.urso.gov.sk
http://www.vng.de/content/slowakisch/VNG/Chronik/2002/index.html
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8.

ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE

Prirodzené zázemie mesta Prievidza sa
územne zhoduje s okresom Prievidza,
pričom je tvorené spolu 52 sídlami, z
toho 4 majú štatút mesta (okrem
Prievidze i Handlová, Bojnice a
Nováky). V mestách žije 57,3% a na
vidieku 42,7 % obyvateľov okresu169.

8.1.

SÍDELNÁ
ŠTRUKTÚRA

Zázemie Prievidze tvorí okrem už
spomínaných
troch
miest
i 48
vidieckych obcí (viď mapa č. 8.1.
a tab. č. 8.1.). Hoci pre Slovensko je
typická
rozdrobenosť
sídelnej
štruktúry s vysokým počtom malých
obcí (67% obcí SR má menej než
1 000 obyvateľov), v zázemí Prievidze
sa toto neprejavuje až tak výrazne
(menej než 1 000 obyvateľov má 38%
obcí
okresu
Prievidza).
Kým
priemerná veľkosť vidieckej obce na
Slovensku
je
približne
860
obyvateľov, v okrese Prievidza je to 1
245 obyvateľov. Sídelnú štruktúru
zázemia Prievidze možno výhľadovo
hodnotiť ako stabilnejšiu, s prevahou
obcí vo veľkostnej kategórii 1 000 až
1 999 obyvateľov (46% obcí okresu),
a výrazným centrom osídlenia v meste
Prievidza (v samotnej Prievidzi žije
38% obyvateľov okresu).
Okres Prievidza predstavuje ťažisko
osídlenia
regionálneho
významu
s centrom v meste Prievidza.170 Okrem
mesta
Prievidza
(v
spojitosti
s podružným centrom v Bojniciach
ako súčasťou črtajúceho sa súmestia
Prievidza - Bojnice) možno na nižšej
hierarchickej úrovni v rámci okresu
vyčleniť i ďalšie spádové územia, a to s centrami v Novákoch (resp. Nováky - Zemianske Kostoľany), Handlovej,
Nitrianskom Pravne a v Nitrianskom Rudne.
Tab. č. 8.1.: Sídelná štruktúra okresu Prievidza
veľkostná
kategória obcí

počet obcí
absolútne

počet obyvateľov

relatívne

kumulatívne

(v %)

(v %)

absolútne

relatívne

kumulatívne

(v %)

(v %)

200 - 499

11

21,2

21,2

3 897

2,8

500 - 999

9

17,3

38,5

6 037

4,3

7,1

1 000 - 1 999

24

46,2

84,6

33 782

24,1

31,2

2 000 - 4 999

5

9,6

94,2

20 207

14,4

45,6

5 000 - 9 999

1

1,9

96,2

5 006

3,6

49,2

10 000 - 19 999

1

1,9

98,1

18 018

12,9

62,1

20 000 a viac
Spolu

2,8

1

1,9

100,0

53 097

37,9

100,0

52

100,0

100,0

140 044

100,0

100,0

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori

169
170

Štatistický úrad SR (2001)
AUREX (2001)
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8.2.

ODCHÁDZKA A DOCHÁDZKA ZA PRÁCOU, SLUŽBAMI A DO ŠKÔL

Mestá, ktoré sú prirodzeným centrom
pre svoje zázemie, plnia zároveň
i viacero obslužných funkcií, z ktorých
úžitok tak plynie nielen pre samotných
obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov
ďalších obcí daného spádového
územia. Prievidza takým prirodzeným
centrom je, či už z hľadiska lokalizácie
súkromných podnikov a služieb, alebo
inštitúcií verejného sektora (školské
a zdravotnícke zariadenia, úrady).
Dôsledkom nerovnomerného, avšak
prirodzeného
sústredenia
(najmä)
pracovných príležitostí je denná
migrácia obyvateľov medzi mestom
a jeho zázemím.
Odchádzka za prácou
K 26. máju 2001, keď sa na Slovensku
konalo ostatné sčítanie obyvateľstva,
z mesta Prievidza do zamestnania
odchádzalo 7 211 osôb, čo predstavuje
štvrtinu
ekonomicky
aktívneho
obyvateľstva
mesta.
Oproti
predchádzajúcemu
cenzu
to
je
absolútne i relatívne menej.
Ak
vezmeme
do
úvahy,
že
nezamestnanosť začala prudko stúpať
v roku 1991, je možné, že príčinou
úbytku
obyvateľov
mesta
odchádzajúcich do zamestnania, ku
ktorému za nasledujúce desaťročné
obdobie došlo, bola aj strata
zamestnania.
Z pracujúcich
obyvateľov
mesta,
ktorých bolo 21 568, z neho do
zamestnania odchádzalo 33,4% (viď
tab. č. 8.2.). Z porovnania tohto indexu
s ostatnými mestami okresu vyplýva,
že
z Prievidze
do
zamestnania
odchádzalo relatívne viac pracujúcich
obyvateľov mesta ako z Handlovej i Novák.
Tab. č. 8.2.: Odchádzka do zamestnania z miest okresu Prievidza
mesto

pracujúci

odchádzajúci z mesta do zamestnania
v rámci okresu
počet

do iného okresu

%

počet

do zahraničia

%

počet

spolu
%

počet

%

Prievidza

21 568

5 560

25,8

1 294

6,0

357

1,7

7 211

33,4

Handlová

6 703

1 415

21,1

559

8,3

115

1,7

2 089

31,2

Bojnice

1 874

1 148

61,3

151

8,1

38

2,0

1 337

71,3

Nováky

1 795

458

25,5

95

5,3

24

1,3

577

32,1

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori
Denne za prácou z mesta odchádzalo 5 903 jeho obyvateľov, čo predstavuje 27,4% pracujúcich (viď tab. č. 8.3.). Aj v tomto
prípade to je menej ako v Bojniciach a viac ako v Handlovej a Novákoch.
To inak povedané znamená, že mesto „slúži ako spálňa“ relatívne väčšej časti obyvateľstva, ako to je v Handlovej i
Novákoch. Je všeobecne známe, že Prievidza sa rozrastala najmä v súvislosti s rozvojom spomenutého priemyselného
komplexu. Jeho požiadavkám na prísun pracovnej sily totiž bolo možné vyhovieť skôr výstavbou a rozširovaním
prievidzských sídlisk ako napríklad zástavbou poddolovanej časti územia Novák.
Do niektorej z obcí okresu denne do práce odchádzalo 4 887 obyvateľov Prievidze. Najviac do Novák (1 726), Bojníc (987),
Zemianskych Kostolian (488), Cigľa (372) a Handlovej (242), čo zodpovedá umiestneniu podstatnej časti pracovných
príležitostí v regióne, keď v štyroch z uvedených prípadov odchádzky najviac obyvateľov Prievidze pracovalo v priemysle.
Jedine v Bojniciach najviac Prievidžanov pracovalo vo verejnej správe, školstve a zdravotníctve (592), čo je vyplýva najmä z
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faktu, že na území toho mesta sídli Nemocnica s poliklinikou Prievidza. Na konci roka 2001 nemocnica mala 1 089
zamestnancov.171
Tab. č. 8.3.: Denná odchádzka do zamestnania z miest okresu Prievidza
mesto

pracujúci

odchádzajúci z mesta do zamestnania
v rámci okresu
počet

do iného okresu

%

počet

do zahraničia

%

počet

spolu
%

počet

%

Prievidza

21 568

4 887

22,7

865

4,0

151

0,7

5 903

27,4

Handlová

6 703

1 240

18,5

354

5,3

56

0,8

1 650

24,6

Bojnice

1 874

1 042

55,6

104

5,5

21

1,1

1 167

62,3

Nováky

1 795

384

21,4

63

3,5

12

0,7

459

25,6

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori
S týmito obcami a mestami Prievidza má zabezpečené priame dopravné spojenie, a to autobusom, a s výnimkou Bojníc
a Cigľa, aj vlakom. Spojenie Prievidze s Bojnicami, ktoré s ňou sčasti urbanisticky splývajú, a s Baňou Cigeľ zabezpečuje i
mestská hromadná doprava.
Do niektorej z obcí mimo okresu denne z Prievidze odchádzalo 865 jej obyvateľov. Môže byť zaujímavé, že aj sem siaha
vplyv hlavného mesta Slovenskej republiky. Až do Bratislavy totiž denne cestovalo 414 Prievidžanov, čo predstavuje takmer
polovicu tejto dochádzkovej kategórie. Väčšina ostatných merala cestu do pomerne blízkych okresných miest ležiacich na
hlavných dopravných tepnách vedúcich Prievidzou, a tiež do najbližších krajských miest, s ktorými mesto má priame
dopravné spojenie.
Tak ako v rámci okresu, aj za jeho hranice najviac osôb z Prievidze odchádzalo za prácou v priemysle (279) a vo verejnej
správe, školstve a zdravotníctve (261). Je nepravdepodobné, že odvetvia, ktoré poskytujú prácu podstatnej časti obyvateľstva
okresu, nedokážu uspokojiť dopyt niekoľkých stoviek ľudí po práci, takže ich odchádzka môže svedčiť skôr o lepších
platových podmienkach v tom-ktorom
mieste práce ako o nedostatku takýchto
pracovných
príležitostí
v okolí
Prievidze. K tomuto predpokladu nás
vedie aj všeobecne známy poznatok, že
ľudia v zásade prácu neprijmú, alebo ju
prestanú vykonávať, ak sa im
dochádzanie do nej neoplatí. Do
Bratislavy
najviac
Prievidžanov
cestovalo za prácou v obchode,
hoteloch a reštauráciách (120).
Do zahraničia denne za prácou
odchádzalo 151 obyvateľov Prievidze.
Kam, štatistika nehovorí, takže sa to
možno
len
domnievať.
Ak
odhliadneme od frekvencie odchádzky,
takých Prievidžanov, ktorí za prácou
odchádzali do zahraničia, bolo 357.
Najviac ich pracovalo v stavebníctve
(50).
Dochádzka do práce
V čase ostatného sčítania obyvateľstva
do zamestnania na území mesta
Prievidza dochádzalo
9 005 osôb.
Z toho denne 8 233 osôb, čo je o 2 330
viac, ako z neho s týmto cieľom a touto
frekvenciou odchádzalo, a to aj napriek
tomu, že, mesto „slúži ako spálňa“
relatívne väčšej časti obyvateľstva, ako
to je v Handlovej i Novákoch.
Vysvetlenie je jednoduché. Ľudia, ktorí
pred novembrom 1989 alebo aj po ňom
začali
pracovať
v niektorom
z mimoprievidzských najdôležitejších
podnikov ako ENO Zemianske
Kostoľany či Novácke chemické
závody (NCHZ), sa vzhľadom na svoju
kvalifikáciu
a nevyspytateľnosť
spoločensko-ekonomickej
transformácie snažili svoje miesto
171

http://www.hospital-bojnice.sk
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udržať za každú cenu. Práca v týchto podnikoch totiž dosiaľ predstavuje istú „sociálnu istotu“ a je aj pomerne dobre
odmeňovaná, takže pred neistotou v podobe nejakej inej práce na území Prievidze mnohí mohli uprednostniť dochádzanie do
Novák či Zemianskych Kostolian. Popritom, v 90. rokoch minulého storočia sa však rozšírila i ekonomická základňa
Prievidze, takže prácu v nej mohlo nájsť aj mnoho ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi tohto mesta.
Z niektorej z obcí okresu Prievidza denne do práce v jeho okresnom meste dochádzalo 7 668 osôb (viď mapa č. 8.3.). Najviac
ich bolo z Handlovej (1 104) a Bojníc (820), čiže dvoch z troch ostatných miest okresu, s ktorými, ako už bolo uvedené,
Prievidza má priame dopravné spojenie, a potom z Kanianky (581), Lehoty pod Vtáčnikom (500).
Ak odhliadneme od frekvencie dochádzky, z obcí okresu do zamestnania v Prievidzi dochádzalo 8 228 osôb. Najviac ich
pracovalo v priemysle (2 974). Potom, s pomerne malými rozdielmi, vo verejnej správe, školstve a zdravotníctve (1 187), v
obchode, hoteloch a reštauráciách (1 110) a v stavebníctve (1 046).
Z obcí mimo okresu Prievidza denne do práce v Prievidzi dochádzalo 565 osôb. Najviac ich bolo z Partizánskeho (91), čiže
v podstate najbližšieho okresného mesta.
Odhliadnuc od frekvencie dochádzky, najviac ich pracovalo v priemysle (198). Potom však už v stavebníctve (162), čo môže
napovedať, že práca v tomto odvetví na území mesta je (po práci v priemysle) natoľko finančne zaujímavá, že cestovať za
ňou, aj keď asi nie denne,172 sa oplatí aj spoza okresu. Na druhej strane to, že najmenej takýchto osôb pracovalo vo verejnej
správe, školstve a zdravotníctve (49), môže svedčiť o tom, že toto odvetvie má z hľadiska zamestnanosti skôr lokálny
význam. Inými slovami, že poskytuje prácu predovšetkým domácemu obyvateľstvu, čo je vzhľadom na jeho neveľkú
finančnú zaujímavosť a isté uplatňovanie príbuzenských a priateľských vzťahov pochopiteľné.
Priemysel
Ekonomickú základňu mesta Prievidza je nevyhnutné vnímať ako súčasť širšieho územia, na ktorom bol v rámci
socialistickej industrializácie Slovenska v druhej polovici 20. storočia budovaný priemyselný bansko-energeticko-chemickostavebný komplex, zahŕňajúci okrem Prievidze i Nováky, Sebedražie (baňa Cigeľ) a Zemianske Kostoľany. Podľa cenzu
z roku 1991, kedy dosahoval spomínaný „budovateľský“ komplex svoj vrchol, odchádzalo za prácou mimo územie mesta
12 175 ľudí, pričom tri štvrtiny z nich smerovali do Novák, Sebedražia (baňa Cigeľ), Zemianskych Kostolian a Bojníc. Je to
pochopiteľné, keďže na území Prievidze žilo v roku 1991 spolu 27 512 ekonomicky aktívnych obyvateľov, pričom počet
pracovných príležitostí nepresahoval 18 000. Na strane druhej územie Novák, Sebedražia (baňa Cigeľ) a Zemianskych
Kostolian poskytovalo začiatkom 90. rokov 20. storočia približne 17 000 pracovných príležitostí, pričom územie týchto obcí
obývalo v roku 1991 podľa cenzu len 3 860 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo zakladalo logicky podmienky pre dennú
dochádzku za prácou, a to najmä z Prievidze, ktorá mala dominantnú obytnú funkciu v území, čoho dôsledkom bol už vyššie
uvádzaný efekt mesto – „spálňa“.173
Mesto Prievidza bolo počas socializmu budované ako zamestnanecká základňa pre nosné zamestnávateľské subjekty regiónu,
teda najmä pre Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Prievidza, Slovenské elektrárne ENO Zemianske Kostoľany a NCHZ, a.
s. Nováky. Priamo v meste majú však už v súčasnosti dominantné postavenie podnikateľské subjekty ľahkého priemyslu. Z
odvetví je to automobilový priemysel – montáž autokáblových zväzkov (Yazaki Slovaki, s. r. o.), stavebníctvo (Banské
stavby, a. s., Best, a.s., OSP, a. s., Priemstav Stavebná, a. s., Unistav, a. s.), strojárska výroba (Strojárne Prievidza, a. s.),
polygrafia (Patria, a. s.), spracovanie plastov, výroba obuvi, výroba nábytku, doprava a špedícia, potravinársky priemysel
(Nestlé Food, a. s., Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Mielle, a. s.), informačné technológie (Elas, s. r. o.), obchodné
organizácie a malé a stredné súkromné firmy, či obchodné zastúpenia.174
Priestorové rozmiestnenie priemyslu na území okresu vychádzalo pôvodne z tendencie priblíženia spracovateľských kapacít
k prírodným zdrojom. Ďalším hľadiskom bola tiež lokalizácia do miest a väčších centier osídlenia. Zohľadňujúc uvedené
vychádza, že v okrese je priemysel lokalizovaný:
- v oblasti Novák a Zemianskych Kostolian - bane, chémia, energetika, výroba stavebných hmôt, strojárska
výroba,
- v Prievidzi - výroba obuvi, odevov, potravín, polygrafia, elektrotechnika a strojárstvo,
- v Handlovej - bane, spotrebný priemysel,
- v Dolných Vesteniciach - gumárenský priemysel,
- v Pravenci a Kamenci pod Vtáčnikom - výroba nábytku.175
Okrem uvedených tradičných centier priemyslovej výroby v okrese rozvojom malého a stredného podnikania dochádza k
rozptylu priemyselnej výroby najmä v odvetviach spotrebného priemyslu po celom území okresu.
Služby
Prievidza patrí medzi mestá s najväčšou obchodnou plochou na počet obyvateľov. Sieť nákupných centier tvoria
„supermarkety“ TESCO, Kaufland, Hypernova a Lidl, obchodné domy Prior stred, Rozvoj, Šafrán, Terasy, Vtáčnik, ABC
Market, predajne Jednoty a rôzne iné predajne, sústredené najmä v centre mesta a popri hlavných dopravných ťahoch, ktoré
mestom vedú.176 Prvú takúto zónu predstavuje centrum mesta, v ktorom alebo bezprostrednom okolí ktorého sídlia obchodné
domy Prior stred, Rozvoj, Šafrán, Terasy a Vtáčnik. Druhú prievidzské nábrežie Nitry, na ktorom sa rozložili TESCO a
Kaufland. A tretiu okolie „výpadovky“ do Žiliny alebo Martina (Nedožerská cesta), kde sídlia Hypernova a Lidl.

172

O dennej dochádzke za prácou v nejakom odvetví štatistika nehovorí.
Vavrica a kol. (1995)
Okresný úrad v Prievidzi (2001)
175
Dobiaš (2004)
176
http://www.prievidza.sk
173
174
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Možnosti dopravy do jednotlivých obchodno-obslužných zón mesta sú pomerne dobré. Väčšina obchodných domov je jednak
vybavená nejakou parkovacou plochou a jednak až k nim alebo do ich bezprostrednej blízkosti premáva mestská hromadná
doprava.
Inštitúcie verejného sektora
Školstvo
Sieť základných škôl v meste bola v roku 2004 tvorená 10 plne organizovanými školami s 243 triedami a 5 632 žiakmi,
pričom na 1 000 obyvateľov pripadalo 106 žiakov základných škôl (ZŚ). Mesto zatiaľ neráta s veľkou migráciou detí
z vidieckych obcí zo zázemia mesta, dosiaľ boli uzatvorené dohody o utvorení spoločného školského obvodu s obcami Cigeľ
a Sebedražie pre ročníky 5.–9. s účinnosťou od 1. septembra 2004. Mesto Prievidza vedie rokovania so Združením miest a
obcí hornej Nitry.177
Tab. č. 8.4.: Počet a projekcia počtu žiakov178
Koncepcie mesta predpokladajú, že v roku 2010 bude mať mesto
približne 63 000 obyvateľov, s predpokladaným počtom žiakov 3 923,
rok
teda na 1 000 obyvateľov mesta bude pripadať 62 žiakov. Avšak,
narodených detí
zmienený odhad budúceho počtu obyvateľov mesta nie je reálny, keďže
vývoj počtu obyvateľov mesta od roku 1991 má klesajúcu tendenciu (viď
1999
468
741
kapitola 2.).179 Odhad budúceho počtu žiakov základných škôl je teda
2000
455
626
hodný prehodnotenia, keďže počet živonarodených obyvateľov mesta sa
2001
419
542
totiž v podstate každý rok znižuje. Z toho vyplýva, že postupom času
šiesty rok života – zvyčajný vek začiatku povinnej školskej dochádzky –
2002
435
495
dovŕši čoraz menej prievidzských detí (viď tab. č. 8.4.).
2003
364
492
Ak by mali byť zachované všetky ZŠ v meste, tak by vzhľadom na ich
2004
333
476
kapacitu pri priemernej naplnenosti 25 detí v triede muselo pripadať 95
2005
398
467
detí na 1 000 obyvateľov, čo je v blízkej budúcnosti veľmi
nepravdepodobné. Situáciu môže do určitej miery riešiť príchod detí z
2006
371
459
okolitých obcí.
2007
343
431
Stredné školy lokalizované v Prievidzi pokrývajú spádovú oblasť obcí a
2008
316
430
miest regiónu hornej Nitry. Stredné školy v meste do istej miery
zodpovedajú odvetvovej štruktúre jeho hospodárstva. V zriaďovateľskej
2009
288
388
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú Obchodná akadémia,
2010
261
343
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Združená stredná
2011
233
376
škola stavebná, Stredné odborné učilište na Ulici Falešníka (sčasti bývalé
2012
206
380
SOU strojárske) a Gymnázium V. B. Nedožerského. Popritom v meste
sídli Piaristická spojená škola Františka Hanáka, do ktorej sa
2013
179
352
1. septembra 2006 spojili Piaristické gymnázium Františka Hanáka a
Zdroj: vlastné prepočty
rovnomenná základná škola.
K vysokému školstvu v Prievidzi sa radia detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a
detašované pracovisko Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a univerzita
tretieho veku.
počet

detí pripravených
1. septembra začať
povinnú školskú
dochádzku

Dochádzka do škôl
Podľa údajov z ostatného cenzu v roku 2001, z obcí okresu Prievidza do škôl v Prievidzi dochádzalo spolu 2 407 osôb.
Najviac medzi nimi bolo študentov stredných škôl (1 003). Žiakov základných škôl bolo 873, žiakov stredných odborných
učilíšť 487 a študentov vysokých škôl 44. Najviac dochádzajúcich bolo z Bojníc (271), Handlovej (182), Sebedražia (168),
Kanianky (146) a Lehoty pod Vtáčnikom (117).
Z iných okresov za vzdelaním do Prievidze dochádzalo 349 osôb. Aj v tomto prípade bolo medzi nimi najviac študentov
stredných škôl (128) a žiakov stredných odborných učilíšť (105).
Medzi osobami, ktoré dochádzali do niektorej zo stredných škôl v meste, bolo najviac obyvateľov Handlovej (141), Bojníc
(113) a Partizánskeho (88). Nielen dochádzka z Partizánskeho, ale aj z Handlovej, kde dve z troch stredných škôl
(Gymnázium Ivana Bellu a Združená stredná škola obchodu a služieb) poskytujú v podstate také vzdelanie, aké možno získať
v Prievidzi, svedčí o tom, že prievidzské stredné školstvo má pomerne vysokú úroveň. Až po týchto mestách nasledujú obce
Kanianka, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Pravno a Dolné Vestenice. Z Bánoviec nad Bebravou a Hradišťa, Skačian a
Malých Uheriec, čiže obcí okresu Partizánske, do Prievidze dochádzalo dokonca viac stredoškolákov ako z niektorých,
obzvlášť koncových, obcí okresu.
Napriek tomu, že Prievidza je i sídlom fakúlt vysokých škôl, 890 jej obyvateľov študuje na vysokej škole mimo miesta
svojho bydliska. Najviac, pochopiteľne, v Bratislave (436) a potom v Nitre (101), Žiline (98), Banskej Bystrici (83), Trnave

177

Mestský úrad v Prievidzi (2004)
Pre odhad budúceho počtu obyvateľov (žiakov) mesta, ktorí môžu začať povinnú školskú dochádzku, sme použili model aritmetického rastu. Vychádzame zo
zjednodušeného predpokladu, že od 1. januára do 31. augusta sa narodia dve tretiny a od 1. septembra do 31. decembra jedna tretina všetkých narodených za
jeden kalendárny rok.
179
Dovolíme si tvrdiť, že je vysoko nepravdepodobné, že by už o štyri roky mesto malo o 10 828 obyvateľov viac ako na konci roka 2005. Výsledkom
populačnej projekcie, ktorú sme urobili (viď kapitola 2), je, že v predmetnom čase (na konci roka 2010), mesto môže mať 51 725 obyvateľov.
178
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(51) a v Košiciach (33). Trenčín – sídlo kraja, do ktorého okres Prievidza patrí – je v tomto poradí až za šiestimi krajskými
mestami, pričom niektoré z ktorých sú od Prievidze vzdialené oveľa viac.180
Zdravotnícke zariadenia
Komplexnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta (a okresu) Prievidza poskytuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza so
sídlom v Bojniciach, ktorá je od 1. januára 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jej
začlenenými zariadeniami sú Nemocnica Bojnice, Mestská poliklinika Prievidza a niekdajšie obvodné zdravotné stredisko
Nitrianske Rudno. Nemocnica v Bojniciach spádovou pre približne 140 000 osôb, čo zodpovedá počtu obyvateľov okresu
Prievidza v čase ostatného populačného cenzu (140 444).181 Oblasť, ktorú nemocnica obsluhuje, je však podľa všetkého ešte
väčšia, keďže po zrušení niektorých oddelení v nemocniciach s poliklinikou v Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou
poskytuje časť zdravotnej starostlivosti aj obyvateľom týchto okresov.
Úrady
Po celoplošnom zrušení okresných úradov a úradov práce, ku ktorému došlo 1. januáru 2004, sa mesto Prievidza stalo sídlom
nových orgánov miestnej štátnej správy.
Tab. č. 8.5.: Úrady štátnej správy so sídlom Prievidzi
orgány štátnej správy sídliace v Prievidzi

územie jeho pôsobnosti
(okres)

obvodný úrad

Prievidza a Partizánske

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Prievidza

obvodný pozemkový úrad

Prievidza a Partizánske

obvodný lesný úrad

Prievidza a Partizánske

obvodný úrad životného prostredia

Prievidza a Partizánske

obvodný úrad pre cestnú dopravu

Prievidza a Partizánske

a pozemné komunikácie
pobočka Sociálnej poisťovne

Prievidza

okresné riaditeľstvo Hasičského

Prievidza

a záchranného zboru
regionálna
správa

veterinárna

a

potravinová

Prievidza a Partizánske

Keďže ich územná pôsobnosť v zásade nezodpovedá územnému
členeniu pôsobnosti pôvodných 79 okresných úradov, Prievidza je
v určitých prípadoch spádovým mestom aj pre obyvateľov okresu
Partizánske. To však neznamená, že ju musia navštevovať.
Napríklad úrad práce, sociálnych vecí a rodiny totiž sídli i v
Partizánskom. Ani obyvatelia niektorých obcí okresu Prievidza
však nemusia v niektorých prípadoch kvôli úradom dochádzať do
mesta Prievidza. Úrady si totiž môžu zriadiť detašované alebo
vysunuté pracoviská. Napríklad úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny má takéto pracovisko v Handlovej i Novákoch.
Do pôsobnosti daňového úradu, ktorý v meste sídli, patria mestá
Prievidza, Bojnice, Handlová a obce Cigeľ, Chrenovec-Brusno,
Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Koš, Lazany,
Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske
Pravno, Opatovce nad Nitrou, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Ráztočno, Sebedražie, Šutovce, Tužina, Veľká Čausa.

Zdroj: http://www.civil.gov.sk
Do pôsobnosti Obvodného banského úradu v Prievidzi patria okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad
Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany.
Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., slúži jej pobočka v Prievidzi. Expozitúry má v Handlovej a
Partizánskom. Ďalej v meste sídli inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre celý Trenčiansky kraj.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, územie pôsobnosti ktorého predstavujú okresy Prievidza a Partizánske, zasa od 1.
júna 2006 sídli v Bojniciach.
Súdnictvo, prokuratúra a polícia – všetky uvedené zložky štátnej správy s okresnou pôsobnosťou sídlia v okresnom meste
Prievidza.

8.3.

MIKROREGIÓNY A ZDRUŽENIA OBCÍ

Na území prievidzského okresu v súčasnosti existujú štyri mikroregionálne združenia (Hornonitrie, Handlovská dolina,
Medzihorie a Rokoš-Chotoma), ale mesto Prievidza nie je členom či súčasťou žiadneho z nich (viď tab. č. 8.6. a mapa č.
8.4.).
Tab. č. 8.6.: Existujúce mikroregióny na území okresu Prievidza
mikroregión

centrum

Hornonitrie

Nitrianske Pravno

Handlovská dolina

počet obyvateľov

počet obcí (vrátane centra)

12 854

10

Ráztočno

4 582

6

Medzihorie

Horná Ves

6 264

5

Rokoš-Chotoma

Dolné Vestenice

Spolu

13 650

9

37 350

30

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (2005)

180

Tento nižší záujem môže odzrkadľovať jednak nižšiu atraktivitu tamojšej univerzity, resp. neobľúbenosť Trenčína ako destinácie pre Prievidžanov vôbec,
keďže začlenenie Prievidze do Trenčianskeho kraja nie je opodstatnené. Na ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta však ani Nitra nepôsobí ako prirodzené
centrum, zato na študentov vysokej školy áno.
181
http://www.hospital-bojnice.sk/
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Spoločné obecné úrady
Všetky obce okresu Prievidza sú v súčasnosti zaradené do spoločných obecných úradov (SOU), s výnimkou mesta Prievidza.
Úlohu Prievidze ako centra spádového regiónu tu však prebralo mesto Bojnice, ďalšími sídlami SOU v okrese sú Handlová
a Nováky (viď tab. č. 8.7.).182
Tab. č. 8.7.: Spoločné obecné úrady na území okresu Prievidza
centrum SOU

počet obyvateľov

počet obcí (vrátane centra)

Bojnice

27 505

18

Handlová

22 600

7

Nováky

37 242

26

Spolu

87 347

51

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (2006)
Združenia obcí
Združenie miest a obcí hornej Nitry
(ZMOHN) bolo založené v roku 1991 a
oficiálne bolo zaregistrované v roku
1994
ako
záujmové
združenie
právnických osôb. ZMOHN pracuje
najmä ako poradenský orgán pre
členskú základňu. Členmi združenia sú
mestá a obce z okresu Prievidza,
vrátane mesta Prievidza, čo predstavuje
spolu 52 členov.
Združenie pre rozvoj regiónu horná
Nitra, Regionálna rozvojová agentúra
(ZRRHN
RRA)
je
záujmovým
združením právnických osôb založené
v roku 1994 so sídlom v Prievidzi.183
Členmi sú mestá a obce (vrátane
Prievidze), podnikateľské subjekty
resp.
ich
zástupcovia,
banky,
mimovládne
organizácie, agentúry,
vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie,
kluby (celkom 29 členov). Cieľom
združenia je zlepšenie kvality života
obyvateľov regiónu horná Nitra.184
Regionálne
združenie
cestovného
ruchu horná Nitra pôsobí od roku 1995
a združuje subjekty podnikajúce v
cestovnom ruchu a samosprávy miest a
obcí regiónu, ktoré majú záujem na
rozvoji cestovného ruchu. Cieľom
združenia je prezentovať región hornej
Nitry na domácich a zahraničných
výstavách a workshopoch a získavať
ďalších partnerov a oslovovať skupinu
potenciálnych návštevníkov regiónu.
Mesto Prievidza je sídlom a zároveň
jedným z členov združenia.185

182

Ministerstvo vnútra SR (2006)
Pričom primátor mesta Prievidza zastáva vždy funkciu predsedu združenia.
http://www.zrrhn.sk/
185
http://www.hornanitra-info.sk
183
184
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Spádová zóna v zázemí mesta
Prievidza
Ak pre identifikáciu mikroregiónov zo
spektra sídelných väzieb ako kľúčové
vyberieme dochádzku za prácou a
dochádzku do škôl, tak na území
okresu Prievidza možno identifikovať
5 mikroregiónov (viď tab. č. 8.8.
a mapa č. 8.5.). Mesto Prievidza je
centrom jedného z nich. K Prievidzi
prirodzene spáduje 11 ďalších obcí,
pričom počet obyvateľov takéhoto
mikroregiónu presahuje 70 000. Mesto
Prievidza je zároveň centrom širšej
aglomerácie (funkčného mestského
regiónu), v rámci ktorej sa nachádza
väčšina obcí okresu Prievidza.186

Tab. č. 8.8.: Spádové územia (potenciálne mikroregióny) na území okresu Prievidza
centrum

počet obyvateľov

počet obcí (vrátane centra)

Prievidza

70 315

12

Nováky

29 913

17

Handlová

22 476

7

9 644

8

Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Spolu

8 187

9

140 535

53

Zdroj: Slavík a kol. (2005)

8.4.

EUROREGIÓNY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Mesto Prievidza sa dosiaľ neveľmi angažovalo v euroregionálnych združeniach či cezhraničnej spolupráci. Vyplýva to
z polohy mesta, relatívne centrálnej vzhľadom k štátnym hraniciam SR. Prievidza a jej zázemie vyhraničené prievidzským
okresom nepredstavujú prihraničný typ regiónu. Najmenej vzdialenou je štátna hranica s Českom vo vzdialenosti 77 km (viď
mapa. č. 8.6.).

186

Slavík a kol. (2005)
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Euroregióny
Napriek uvedenému, územie mesta Prievidza je súčasťou širšie koncipovaného Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty (CZ-SK),
ktorý zaberá na Slovensku územie Trenčianskeho kraja, sídli v Trenčíne a existuje od roka 2000 (viď mapa č. 8.7. a tab. č.
8.9.).
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Slovenská časť tohto euroregiónu – Región Biele Karpaty (RBK) – je regionálnym združením právnických osôb, v ktorom na
princípe partnerstva spolupracujú tri sektory: verejná správa, podnikatelia a tretí sektor (mimovládne, neziskové organizácie).
Združenie bolo zaregistrované koncom roka 1999. V súčasnosti má 19 členov, medzi nimi sú tiež i Združenie miest a obcí
hornej Nitry a Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Rozvojová regionálna agentúra, obe so sídlom v Prievidzi. Projekty
euroregiónu sa však zväčša orientujú na prihraničnú časť územia Trenčianskeho kraja (okresy priamo susediace s ČR).
Tab. č. 8.9.: Charakteristika Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
Slovenská časť

Česká časť

Euroregión spolu

Región Biele Karpaty

Region Bílé Karpaty

Euroregión
Bílé-Biele Karpaty

Sídlo sekretariátu
Rozloha v km2
Počet obyvateľov (2002)

Trenčín

Zlín

4 501

4 108

8 609

609 739

609 608

1 219 347

135

151

142

Hustota zaľudnenia (obyv./km2)

Trenčín

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (2006)
Cezhraničná spolupráca
Mesto Prievidza, ako sme už uviedli, sa vzhľadom na svoju polohu neveľmi zúčastňuje na cezhraničnej spolupráci, avšak má
tiež možnosť participovať v projektoch nadnárodnej či medziregionálnej spolupráce v rámci EÚ. Príkladom takýchto
spoločných snáh miest a obcí regiónu hornej Nitry je i účasť v medzinárodnom projekte READY,187 ktorý sa zameriava na
výmenu skúseností medzi európskymi banskými regiónmi v oblasti ich transformácie a rozvoja po ukončení aktívnej ťažby
na ich území a vysporiadania sa s problémami, ako sú chýbajúce investície, vysoká nezamestnanosť a emigrácia ľudí.
Partnerské mestá Prievidze
Cezhraničná spolupráca Prievidze sa vzhľadom na polohu mesta v centrálnej (nie prihraničnej) časti štátu orientuje najmä na
bilaterálne vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí (viď tab. č. 8.10. a mapa č. 8.8.).
Tab. č. 8.10.: Charakteristika súčasných a pripravovaných partnerstiev miest Prievidze
Mesto
(Krajina)

Šumperk

Počet
obyv.

30 000

(Česko)

Charakteristika partnerstva a partnerského mesta

Zhodnotenie potenciálu spolupráce

- od roku 1970 (od 1991 útlm, od 2001 obnovenie)

- dobrá dostupnosť

- dohoda o spolupráci medzi mestami

- jazyková príbuznosť

- centrum spádovej oblasti so 100 000 obyvateľmi

- mesto porovnateľnej veľkostnej kategórie

- podobná štruktúra podnikateľských aktivít rozvíjaných na území mesta
Ibbenbüren

50 000

(Nemecko)

- od roku 1988

- sťažená dostupnosť

- dohoda o družobných stykoch a spolupráci medzi mestami

- možná jazyková bariéra

- ťažba uhlia v okolí mesta

- mesto identickej veľkostnej kategórie
- riešenie podobných problémov (banské mesto)

Luserna
San
Giovanni

8 000

(Taliansko)

- od roku 1996

- sťažená dostupnosť

- akt partnerstva

- jazyková bariéra

- spolupráca najmä pri výmenných pobytoch športových kolektívov
- dlhoročné skúsenosti pri rozvoji cestovného ruchu v regióne Piemont

- mestečko s neporovnateľne nižším počtom
obyvateľov

- nadviazanie prvých kontaktov

- stredne dobrá dostupnosť

- história ťažby uhlia v okolí mesta a s tým súvisiaca výstavba mesta ako
priemyselného centra regiónu po roku 1950

- čiastočná jazyková príbuznosť, možná bariéra

- parciálna spolupráca (šport)
Velenje

34 000

(Slovinsko)

- mesto porovnateľnej veľkostnej kategórie

- skúsenosti s územným plánovaním „na zelenej lúke“
Valjevo

61 000

(Srbsko)

Bytom
(Poľsko)

190 000
(agl.)

- pripravuje sa dohoda o spolupráci medzi mestami

- stredne dobrá dostupnosť

- centrum regiónu s 200 000 obyvateľmi

- čiastočná jazyková príbuznosť, možná bariéra

- v meste prebieha transformácia podnikateľských aktivít od priemyselných
smerom k službám a s tým súvisiace riešenie nezamestnanosti

- mesto identickej veľkostnej kategórie

- boli nadviazané prvé kontakty

- dobrá dostupnosť

- priemyselné centrum horného Sliezska

- jazyková príbuznosť

- ťažba uhlia v okolí mesta, zatváranie baní

- mesto vyššej veľkostnej kategórie

- v meste prebieha transformácia podnikateľských aktivít od priemyselných
smerom k službám a s tým súvisiace riešenie nezamestnanosti

- riešenie podobných problémov (banské mesto v
transformácii)

- spolupráca s ďalšími mestami s identickými problémami (Recklinghausen
v Nemecku a Butte-Silver Bow v USA)

- možnosť rozšírenia kontaktov - Recklinghausen
a Butte-Silver Bow

Zdroj: http://www.sumperk.cz, http://www.ibbenbueren.de, http://www.comune.luserna.to.it, http://www.velenje.si,
http://www.valjevo.org.yu, http://www.bytom.pl

187
Rehabilitation and Development in European Mining Regions (READY) – projekt, v rámci ktorého spolupracujú regióny a mestá z Nemecka, Česka,
Slovenska, Rakúska, Talianska a Rumunska ako členovia Združenia banských miest a regónov strednej a východnej Európy (M.I.N.E.C.). Spoločným
menovateľom je skúsenosť týchto miest a obcí s banskou činnosťou na ich území (http://www.ready-network.de).
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Ako vyplýva i z tab. č. 8.9., mesto
Prievidza
nadväzuje
kontakty
s rozmanitým
spektrom
miest.
Prevažujú však partneri, ktorí majú
s Prievidzou identické črty, či už
veľkosť mesta a jeho zázemia (podľa
počtu obyvateľov), vplyv banskej
činnosti na územie (ťažba uhlia), alebo
transformácia ekonomiky a prechod od
dominancie priemyselných aktivít
k službám a riešenie sprievodných
problémov (nezamestnanosť).
Z podobnosti problémov riešených
v jednotlivých partnerských mestách
možno získavať cenné skúsenosti.

8.5.

ZHRNUTIE

Prirodzené zázemie mesta Prievidza sa
územne zhoduje s okresom Prievidza,
pričom je tvorené spolu 52 sídlami, z
toho 4 majú štatút mesta (okrem
Prievidze i Handlová, Bojnice a
Nováky). V mestách žije 57,3% a na
vidieku 42,7 % obyvateľov okresu.
Mestá, ktoré sú prirodzeným centrom
pre svoje zázemie, plnia zároveň
i viacero obslužných funkcií, z ktorých
úžitok tak plynie nielen pre samotných
obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov
ďalších obcí daného spádového
územia. Prievidza takým prirodzeným
centrom je.
Mesto Prievidza sa dosiaľ neveľmi
angažovalo
v euroregionálnych
združeniach či cezhraničnej spolupráci.
Vyplýva to z polohy mesta, relatívne
centrálnej
vzhľadom
k štátnym
hraniciam SR. Mesto Prievidza sa
z tohto dôvodu orientuje najmä na
bilaterálne vzťahy s partnerskými
mestami v zahraničí.

8.6.
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9. SWOT ANALÝZA
9.1.

ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO HĽADISKA

Silné stránky
•
prirodzený prírastok obyvateľstva, ktorý znamená, že
ročne sa rodí viac detí než umiera obyvateľov mesta
(mesto nevymiera)
•
vysoký podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov,
obyvateľov v produktívnom veku
•
i keď okres Prievidza patrí k oblastiam Slovenska s
najviac narušeným životným prostredím, evidujeme tu
napriek tomu pomerne nízku úmrtnosť obyvateľstva
•
očakávaná dĺžka života pri narodení patrí medzi
najvyššie na Slovensku
•
pokles počtu obyvateľov, ktorí majú ukončené len
základné vzdelanie v prospech vyšších foriem
ukončeného vzdelania a celkový rast vzdelanostnej
úrovne obyvateľstva mesta (absolútne najväčšie
prírastky zaznamenávajú v mestskej populácii
vysokoškolsky vzdelaní)

Slabé stránky
•
migračný úbytok obyvateľstva, ktorý znamená, že
ročne sa z mesta Prievidza odsťahuje viac osôb, ako sa
doň prisťahuje (mesto stráca obyvateľov emigráciou
do iných častí krajiny či do zahraničia)
•
klesajúca tendencia vývoja pôrodnosti – budúcich
ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta pribúda v
menšej miere ako tých už ekonomicky neaktívnych
(dôchodcov)
•
mesto Prievidza a jeho zázemie dosiahlo za obdobie
2001-2005 piatu najnižšia úhrnnú plodnosť z okresov
Slovenska, teda na jednu obyvateľku okresu po celý
jej reprodukčný vek pripadá priemerne menej ako
jedno narodené dieťa
•
strata časti ľudského kapitálu migráciou – mladší a tí,
ktorí majú vyššie vzdelanie, majú väčší sklon
k vysťahovaniu sa z mesta Prievidza

Príležitosti
•
dočasné zvýšenie pôrodnosti v dôsledku uzatvárania
tzv. odložených sobášov
•
rozšírenie intelektuálneho potenciálu mesta a rozvoj
kultúry spoločnosti v súvislosti s rastom vzdelanostnej
úrovne obyvateľov
•
gentrifikácia – prílev nových obyvateľov do mesta –
príchod majetných novousadlíkov do centra mesta,
sprevádzaný kúpou a renováciou starších, neraz
zanedbaných príbytkov menej majetných vrstiev
obyvateľstva
•
lepšie podmienky pre život, menej bariér pre
podnikanie (deregulácia, nižšie miestne dane) v meste
by mohli pomôcť zvrátiť pretrvávajúci trend
migračného úbytku – odchodu Prievidžanov za lepšími
podmienkami inam

Ohrozenia
•
starnutie populácie mesta, ktoré znamená, že zatiaľ čo
relatívne zastúpenie detskej zložky populácie klesá,
staršia zložka populácie rastie. Z toho vyplýva, že
v budúcnosti sa dá očakávať tlak na rast výdavkov
mesta na sociálne zabezpečenie (opatrovateľskú
službu, prepravnú službu, starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb atď.) a mestskú hromadnú dopravu
•
ďalší nárast miery ekonomickej závislosti starých ľudí
v meste Prievidza. Kým ku koncu roka 1996 jeden
obyvateľ mesta v poproduktívnom veku („starý
človek“), pripadal na zhruba šesť spoluobyvateľov v
produktívnom veku, v roku 2004 už iba na štyroch
•
pod vplyvom sociálno-ekonomických zmien, ku
ktorým došlo počas transformácie spoločnosti počnúc
rokom 1989, sa zmenilo reprodukčné správanie.
Priemerný vek žien pri pôrode, a to aj pri tom prvom,
sa neustále zvyšuje, počet detí na jednu rodinu sa
znižuje, pribúda narodených mimo manželstva,
neformálnych spolužití (spolužití muža a ženy bez
sobáša) i domácností jednotlivcov
•
zvýšenie počtu obyvateľstva v pokročilom alebo
poslednom období svojho života, a ich sústredenie
v panelových domoch s bariérami (schody, zle
udržiavané chodníky v zimnom období a pod.),
spoločenská izolácia starých ľudí
•
koncentrácia menej majetných vrstiev obyvateľstva
v okrajových oblastiach mesta – „robotníckych“
sídliskách predstavuje hrozbu sociálnej segregácie
•
prírastok tzv. civilizačných chorôb – onkologických
ochorení ako karcinóm prsníka, pľúc, hrubého čreva,
žalúdka
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9.2.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL

Silné stránky

Slabé stránky

•

absolútna dominantnosť počtu súkromných podnikov
ako predpoklad (nie nevyhnutnosť) dlhodobo vysokej
dynamiky ekonomickej výkonnosti subjektov a rastu
životnej úrovne obyvateľov

•

prevažná časť pracovnej sily na trhu práce úspešná v
zamestnávaní sa, tým vysoký podiel pracovnej sily s
pracovnými návykmi bez (dlhodobejších) prestávok,
spôsobovaných nezamestnanosťou

•

v ostatných rokoch sa štruktúra zamestnanosti mení
a posúva od priemyslu smerom k flexibilnejšiemu
sektoru služieb

•

vysoká miera mobility pracovnej sily z Prievidze do jej
okolia a opačne, predovšetkým v súvislosti s
odchádzkou do prevádzok Elektrárne Nováky,
Nováckych
chemických
závodov,
a.
s.
a
Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), a. s.

Príležitosti

•

nedostatočne využitý potenciál podnikateľskej aktivity
fyzických osôb – nízka miera podnikateľskej aktivity
fyzických
osôb,
zaostávajúca
za
mierou
podnikateľskej aktivity v mnohých iných častiach na
Slovensku

•

občania okresu
najmenšiu výmeru
nielen v porovnaní
dokonca aj oproti
Slovensku

•

nedostatok (kvalitných) služieb v cestovnom ruchu,
tým nevyužitý vnútorný potenciál mesta a jeho okolia
(najmä Bojnice) na získavanie prínosov z rozvoja
cestovného ruchu pre mesto, jeho podnikateľov,
obyvateľov a návštevníkov

•

finančné a administratívne zaťaženie podnikajúcich a
nepodnikajúcich subjektov v meste aj z dôvodu
miestnych daní, ktoré mesto vyrubuje, navyše u
viacerých daní komplikovaným systémom ich úpravy
(napr. pre daň z nehnuteľnosti a daň za užívanie
verejného priestranstva)

•

deficitné rozpočtové hospodárenie, rastúce úverové
zaťaženie mesta a nefinancovanie deficitov a dlhu
prostredníctvom predaja účastín mesta v „mestských
podnikoch“

Prievidza vlastnia v priemere
bytu (iba 45,7 m2 v roku 2005)
s ostatnými okresmi TSK , ale
všetkým ostatným okresom na

•

rast ekonomickej výkonnosti, príjmov a zamestnanosti
z rozvoja obchodu a služieb, najmä cestovného ruchu,
pre ktorý sú v regióne predpoklady, ale v súčasnosti nie
sú v dostatočnej miere využité

hrozba prepúšťania významného počtu zamestnancov
v HBP, a. s. a následne aj v ďalších výrobne
nadväzujúcich podnikoch (osobitne v energetickom a
chemickom priemysle) ako dôsledok znižovania ťažby
uhlia v HBP, a. s., vyvolávajúce tým i riziko tlakov na
vyššie výdavky mesta v oblasti sociálnych vecí

•

zvýšenie produkcie a zamestnanosti v meste, i v
nadväznosti na vytvorenie priemyselnej zóny Prievidza
– Západ, za predpokladu konkurenčných podmienok,
nezvýhodňujúcich vybrané firmy

nedostatočná schopnosť podnikateľských subjektov
vytvárať pracovné miesta, ktoré by kompenzovali
prepúšťanie zamestnancov vo veľkých podnikoch,
(osobitne v HBP, a. s.)

•

odlev kvalifikovanejšej pracovnej sily mimo región
a/alebo neprispôsobenie sa značnej časti ostatnej
pracovnej sily v meste zmeneným požiadavkám na
trhu práce

zvyšovanie podnikateľskej aktivity a ekonomickej
výkonnosti v meste ako reakcia na zlepšené podmienky
na podnikanie v SR a zvyšujúcu sa konkurenciu a
aktivitu podnikateľských subjektov v regióne

•

•

vysoká miera závislosti ekonomickej výkonnosti a
zamestnanosti v meste a jeho okolí od jedného
podniku (Hornonitrianske bane (HBP), a. s.) v
banskom priemysle, ktorý je v značnom útlme
a úroveň jeho produkcie závisí od poskytnutia štátnej
pomoci

Ohrozenia

•

•

•

zníženie miestnych daní
komplikovaného výberu

a zjednodušenie

ich
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9.3.

SOCIÁLNY POTENCIÁL

Silné stránky

Slabé stránky

•

relatívne nízka (a znižujúca sa) miera nezamestnanosti

•

•

relatívne nízky podiel dlhodobo nezamestnaných
z pracovnej sily, navyše výrazne nižší ako v mnohých
iných regiónoch Slovenska (s výnimkou Bratislavy)

neúspešnosť určitej (aj keď počtom zatiaľ nie
významnej) časti pracovnej sily zamestnať sa, tým aj
stagnovanie počtu dlhodobo nezamestnaných v meste

•

•

relatívne nízky a znižujúci sa počet poberateľov
sociálnych dávok, vrátane dávok v hmotnej núdzi

•

relatívne uspokojivá vybavenosť a dostupnosť
zdravotnej starostlivosti, prinajmenšom čo sa týka
primárnej starostlivosti

zvyšované a nedostatočne uspokojované nároky na
služby
(dlhodobej)
sociálnej
a
zdravotnej
starostlivosti, napríklad v dôsledku významného rastu
počtu a podielu obyvateľov v poproduktívnom veku

•

•

vytvorené podmienky pre určitú adresnosť pri
poskytovaní sociálnych služieb a pre vyžadovanie
primárnej zodpovednosti od rodiny

nedostatočná kapacita poskytovateľov sociálnych
služieb, predovšetkým v domácej a komunitnej
starostlivosti a nevyužitý potenciál na opatrovanie
starších občanov v domácej starostlivosti (aj keď v
ostatnom období dochádza k zvyšovaniu záujmu o
opatrovateľskú službu)

•

veľká váha sociálnych a zdravotníckych služieb vo
veľkokapacitných
a
kvalitou
nevyhovujúcich
zariadeniach: v rámci sociálnej starostlivosti v
Domove dôchodcov a Domove penzióne pre
dôchodcov a v rámci zdravotnej starostlivosti v
Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach

•

neexistencia niektorých typov poskytovateľov služieb
sociálnej, zdravotnej a integrovanej dlhodobej
starostlivosti
(prepájajúcej
opatrovateľskú
a
ošetrovateľskú službu), napríklad domovov s
opatrovateľskou službou, hospicov a pod.

Príležitosti
•

spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti
sociálnej politiky, schopnosť získavať financie z
rôznych zdrojov

•

zvyšovanie informovanosti verejnosti o formách
a alternatívach poskytovania sociálnych služieb v meste
Prievidza

•

•

•

sformovanie vlastného prístupu mesta k sociálnej
politike, osobitne k riešeniu problémov občanov v
hmotnej núdzi, postaveného na báze osobnej
zodpovednosti, dobrovoľnej solidarity a súkromných
zdrojov
ďalšie zvyšovanie záujmu o opatrovateľskú službu o
starších v rodinnom prostredí a celkovo vytvorenie
podmienok pre rozvoj foriem domácej sociálnej
(osobitne opatrovateľskej) a zdravotnej (osobitne
ošetrovateľskej) služby, vytláčajúcich služby v
inštitucionálnej starostlivosti
vznik chýbajúcich a nedostatkových poskytovateľov v
sociálnej
a
zdravotnej
sfére
súkromnými
zriaďovateľmi, nespoliehajúcich sa na verejné zdroje

Ohrozenia
•

rastúci pomer medzi ľuďmi v poproduktívnom veku
k obyvateľom v produktívnom veku znamená pomalší
rast tvorby zdrojov, okrem iného potrebných aj na
sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre starších

•

nedostatočná spolupráca verejného sektora
súkromným sektorom v oblasti sociálnej politiky

•

spoliehanie sa na zodpovednosť štátu za výkon
sociálnej politiky a prevažne na verejné zdroje pri
financovaní sociálnej sféry

•

rastúce tlaky na finančnú a/alebo vecnú pomoc a iné
riziká v dôsledku zvyšovania počtu nezamestnaných,
spôsobovaného
znižovaním
ťažby
uhlia
v
Hornonitrianskych baniach, a. s.

•

problémy s vytvorením podmienok pre služby
sociálnej a zdravotnej starostlivosti a financovaním
rastúcich nárokov na starostlivosť o starších ľudí

•

problémy pri prechode zodpovednosti v oblasti
pomoci občanom v hmotnej núdzi zo štátnej správy na
samosprávu

so
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9.4.

OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA

Silné stránky

Slabé stránky

•

systematický prístup samosprávy k školstvu (koncepcia
školstva, každoročné správy o stave školstva)

•

zlý stav niektorých školských budov, nedostatočná
vybavenosť škôl pomôckami a výpočtovou technikou

•

ponuka viacerých vzdelávacích programov a variantov
v rámci možností daných súčasnou legislatívou

•

nedostatočná vybavenosť
výpočtovou technikou

škôl

pomôckami

a

•

rozvinutá mimoškolská záujmová činnosť

•

•

systém grantovej podpory aktivít v oblasti vzdelávania,
výchovy, ochrany a podpory detí a mládeže, rozvoja
duchovných a kultúrnych hodnôt, športu a pod.

nedostatočné využívanie školských areálov počas
voľných dní a prázdnin na záujmové činnosti žiakov,
prípadne obyvateľov žijúcich v blízkom okolí

•

•

sieť kultúrnych inštitúcií a športových zariadení

deficitné hospodárenie Kultúrneho a spoločenského
strediska v Prievidzi

•

systematická pozornosť samosprávy telovýchovným
a športovým aktivitám na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta

Príležitosti
•

Ohrozenia

vyššia kvalita poskytovaného vzdelávania na školách,
systematická snaha o vytvorenie podmienok pre
existenciu alternatívnych vzdelávacích programov
jednotlivých škôl a konkurenčného prostredia medzi
nimi

•

viaczdrojové financovanie, získanie mimorozpočtových
zdrojov pre financovanie školstva

•

realizácia modelu otvorenej školy

•

vznik súkromných škôl

•

podpora
kultúrnych
a
športových
prostredníctvom poukážkového systému

•

viaczdrojové financovanie kultúry

aktivít

•

neexistencia obsahovej
centrálnej úrovni

•

poddimenzované finančné zdroje pre školstvo z
verejných zdrojov

•

negatívny demografický vývoj a s ním súvisiace
problémy so zavádzaním racionalizačných opatrení v
oblasti školstva

•

prípadná legislatívna zmena zákona o dani z príjmov,
ktorá by zamedzila školským zariadeniam uchádzať sa
o 2% z daní občanov (asignácia 2%)

•

zaťažovanie rozpočtu samosprávy nákladmi na
financovanie kultúrnych a športových aktivít, ktoré by
mohli byť financované súkromným sektorom

•

neefektívne hospodárenie mestom zriadených
organizácií v oblasti kultúry a prevádzky športových
zariadení

reformy

vzdelávania

na
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9.5.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Silné stránky
•

poloha na medzinárodnom cestnom dopravnom
koridore (E-572) západo-východného smeru Česká
republika – Trenčín – Žiar nad Hronom

•

poloha na križovatke ciest I/50 Česká republika –
Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen –
Košice – Ukrajina a I/64 Žilina – Prievidza – Nitra –
Komárno

Slabé stránky
•

mesto
Prievidza
leží
mimo
vnútroštátnych
dopravných
trás
paneurópskych
multimodálnych
koridorov

•

mesto
Prievidza
leží
mimo
dvojkoľajných
elektrifikovaných magistrálnych železničných trás
medzinárodného a celoštátneho významu

ťažiskových
a
mimo
dopravných

•

mesto Prievidza pôsobí ako pomerne výrazný
autonómny dopravný uzol regiónu hornej Nitry

•

absencia priameho napojenia na sieť diaľnic a
rýchlostných ciest

•

dobré prepojenie mesta Prievidza s inými regiónmi
Slovenska diaľkovou autobusovou dopravou

•

chýbajúci juhozápadný cestný obchvat mesta

•

•

preťaženosť vnútorného cestného systému mesta

zrealizované podcestie v rámci časti prieťahu cesty I/64
v centrálnej časti mesta

•

•

preťaženosť komunikácie Bojnická, bariéra križovania
so železnicou

existencia štvorpruhovej cesty (plný profil) medzi
mestami Nováky a Prievidza a čiastočne medzi
mestami Prievidza a Handlová – teda v smeroch
najväčšej dennej odchádzky a dochádzky za prácou

•

nedostatok parkovacích kapacít v centre mesta
a v obytných častiach mesta v nočných hodinách
a dňoch pracovného pokoja

•

trend zvyšovania bezpečnosti a priepustnosti
vnútromestských križovatiek (kruhové križovatky)

•

nedostatok priestoru pre rozšírenie koľajiska osobnej
železničnej stanice

•

priaznivá poloha osobnej železničnej stanice – blízkosť
centra i niektorých obytných zón

•

vzdialenosť k najvýznamnejšiemu medzinárodnému
letisku (Bratislava 157 km)

•

dobré napojenie priemyselných areálov na železničnú
stanicu

•

nedostatočne rozvinutá sieť mestských cyklotrás

Príležitosti
•

dobudovanie rýchlostnej cesty R2, napojenie mesta
Prievidza na diaľničnú sieť

•

mesto Prievidza ako významný zdroj a cieľ prepráv,
ako i ďalšieho tranzitu v smeroch východ-západ a
sever-juh

•

možnosť využitia vlakotvornej stanice Prievidza n. st.
v nákladnej železničnej doprave (teda stanice, ktorá má
potrebné náležitosti pre spracovanie končiacich a
zostavovanie východzích (relačných) vlakov)

•

možnosť využiť železničnú sieť vo vnútromestskej,
resp. integrovanej osobnej doprave mesta a jeho
zázemia

•

riešenie problému nedostatku parkovacích kapacít
v centrálnej mestskej zóne a sídliskových obytných
okrskoch mesta výstavbou nových parkovacích miest
na voľných plochách a výstavbou podzemných, resp.
nadzemných garáží

•

zníženie počtu liniek MHD a následné presmerovanie
zostávajúcich liniek by nemalo negatívny dopad na
vzájomné prepojenie jednotlivých častí mesta
a znamenalo by finančné úspory

•

existencia miestneho letiska Úkrniská s možnosťami
ďalšieho rozvoja

•

rozvoj dopravy, nárast počtu leteckých liniek, destinácií
a leteckej prepravy ako takej na najbližších
medzinárodných letiskách (Piešťany, Sliač a Žilina)

Ohrozenia
•

absencia výkonného dopravného spojenia v smeroch
Trenčín a Nitra, resp. pomalosť výstavby rýchlostnej
cesty R2

•

nedobudovanie juhozápadného cestného obchvatu
mesta

•

rast stupňa automobilizácie obyvateľov aglomerácie
mesta a z toho vyplývajúca rastúca zaťaženosť
cestných komunikácií na území mesta

•

možné zavedenie trolejbusovej dopravy v prevádzke
MHD by predstavovalo vysokú záťaž na financovanie
takéhoto investičného zámeru z rozpočtu mesta

•

bariérny efekt železničnej trate vedúcej naprieč
mestom v severo-južnom smere

•

rast objemu tranzitnej prepravy by znamenal i
zvyšovanie finančných nárokov na rozvoj a údržbu
cestných komunikácií

•

bariérny efekt vykládkovej koľaje č. 9 v priestore
centrálnej železničnej stanice
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9.6.

TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Silné stránky
•

vysoký podiel verejnej zelene v meste, vrátane
mestského lesoparku

•

vysoký stav napojenia domácností a obyvateľstva na
pitnú vodu (najmä na verejný vodovod)

•

vysoký stav napojenia domácností a obyvateľstva na
kanalizačnú sústavu

•

rozvíjajúci sa systém recyklácie odpadu

Príležitosti

Slabé stránky
•

nižšia kvalita ovzdušia v porovnaní s inými
podobnými
mestami
(počtom
obyvateľov,
regionálnym významom) spôsobená importom emisií
z priemyselných prevádzok so sídlom v blízkych
mestách
a obciach
okresu
(najmä
Nováky
a Zemianske Kostoľany), najhoršia kvalita ovzdušia
spomedzi okresov Trenčianskeho kraja

•

nízka kvalita povrchových vôd (radia sa k silne
znečisteným), znečistenie rieky Nitra

•

hlučnosť v častiach mesta zaťažených intenzívnou
dopravou, najmä na tranzite v smere sever-juh
a Bojnická cesta

Ohrozenia

•

rozvoj prírodného prostredia Prievidze a blízkeho
okolia nie je obmedzený výraznými reguláciami
ochrany prírody, čo vytvára priestor pre uplatnenie
efektívnejších nástrojov zvyšovania kvality životného
prostredia obyvateľov, s dôrazom na plné využitie
vlastníckych práv

•

vodné hospodárstvo: samospráva mesta Prievidza
nemá v kompetencii správu a úpravy vodných tokov,
ako i protipovodňovú ochranu na svojom území, ktoré
sú v právomoci Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., na rozhodovanie ktorého mesto nemá
priamy dosah

•

reštrukturalizácia
podnikateľského
prostredia
smerujúca
od
odvetví,
ktoré
spôsobujú
environmentálne záťaže (najmä baníctvo a jeho
postupný útlm) k menej záťažovým odvetviam (najmä
služby)

•

•

možnosť postupnej zmeny vzťahu obyvateľstva
k svojmu životnému prostrediu smerom k vyššej
zodpovednosti zaň

odpadové hospodárstvo: neexistencia konkurencie v
poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, čo
znamená deformáciu pri určovaní cien (výška
poplatkov za komunálny odpad v Prievidzi je už v
súčasnosti relatívne vysoká); zaťažovanie rozpočtu
mesta výdavkami na odpadové hospodárstvo nad
rámec príjmov z poplatkov za komunálny odpad

•

•

zlepšenie kvality povrchových vôd riek Nitra
a Handlovka zvýšeným efektom čistenia odpadových
vôd, rekonštrukciou kanalizácie a intenzifikáciou ČOV
na území mesta Prievidza, ako i v obciach na vyššie
položených častiach tokov Nitra a Handlovka na báze
spolupráce akcionárov (mestá a obce) v rámci
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská
Bystrica

tepelné hospodárstvo: monopolizácia odvetvia, ktorá
predstavuje riziko deformácie pri tvorbe cien;
väčšinový vlastnícky podiel obce v spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), a. s., ktorý
predstavuje riziko pre efektívnosť a transparentnosť
hospodárenia tejto spoločnosti; presadzovanie systému
centrálneho zásobovania teplom

•

zastaranosť a malý objem investícií do technickej
infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o tepelné rozvody,
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, skládky
odpadov

•

staré ekologické záťaže

•

demonopolizácia, deregulácia a posilnenie princípu
konkurencie v oblasti tepelného hospodárstva a
centrálneho zásobovania teplom

•

strategické zámery mesta v oblasti rozširovania a
skvalitňovania zón mestskej rekreácie

•

očakávané postupné zlepšovanie kvality ovzdušia po
výmene technológií a útlme odvetví „banského
komplexu“
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9.7.

ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE

Silné stránky

Slabé stránky

•

mesto Prievidza plní viacero obslužných funkcií pre
obyvateľov spádového územia hornej Nitry, ktorého je
prirodzeným centrom. Je jadrom regiónu rovnajúcemu
sa územiu okresu Prievidza (140 000 obyvateľov) a
sídlom viacerých úradov štátnej správy pôsobiacimi pre
širšiu oblasť obvodu Prievidza

•

mesto Prievidza, na rozdiel od ostatných miest SR
porovnateľnej veľkosti (podľa počtu obyvateľov) a
významu, nie je významným dopravným uzlom a
neleží na hlavných dopravných ťahoch vedúcich
Slovenskom, či už zo západu na východ alebo z juhu
na sever

•

existujúce
spojenie
prostredníctvom
mestskej
hromadnej dopravy medzi mestami Prievidza a Bojnice
podporuje mobilitu a migráciu za prácou a službami
medzi
týmito
susednými
mestami
postupne
zrastajúcimi do súmestia

•

v meste Prievidza je málo stredných škôl
ponúkajúcich všeobecné vzdelanie (gymnáziá),
dominujú školy späté s odvetviami priemyslu –
„bansko-energetický komplex“, ktorého význam ako
zamestnávateľa bude v budúcnosti klesať

•

na území mesta Prievidza sa nachádza viacero
stredných škôl, ktorých úroveň a záujem o ne
potvrdzuje i dochádzka žiakov z iných miest a obcí
hornej Nitry

•

mesto Prievidza nepredstavuje také centrum
spoločenských a kultúrnych inštitúcií (divadlá, kiná,
múzeá, galérie a ďalšie), ako viaceré ďalšie mestá SR
porovnateľného významu

•

mesto Prievidza v súčasnosti predstavuje významné
centrum dochádzky za prácou (približne 9 000 osôb)
pre obyvateľov zázemia mesta

•

•

mesto Prievidza sa radí k mestám s najväčšou
obchodnou plochou na počet obyvateľov na Slovensku
a na jeho území je najväčšie sústredenie supermarketov
a hypermarketov obchodných reťazcov v rámci regiónu
hornej Nitry, z čoho vyplýva atraktivita mesta ako
nákupnej zóny i pre obyvateľov zázemia mesta

mesto Prievidza nie je členom či súčasťou
mikroregionálnych združení existujúcich na území
okresu Prievidza, nie je sídlom spoločného obecného
úradu pre obce svojho zázemia, hoci podľa
odchádzovo-dochádzkových vzťahov je pre približne
20 000 obyvateľov zázemia ďalších 11 obcí centrom
potenciálneho mikroregiónu

•

mesto Prievidza má v rámci Euroregiónu Bílé-Biele
Karpaty nevýhodnú polohu a postavenie, keďže sa
nachádza vo veľkej vzdialenosti od štátnych hraníc a
nie je súčasťou prihraničného regiónu, v ktorom sa
koncentrujú aktivity euroregionálneho združenia

•

mesto Prievidza sa vzhľadom na svoju polohu v
jadrovej časti štátu nezúčastňuje cezhraničnej
spolupráce

•

mesto Prievidza je členom viacerých regionálnych
združení (ZMOHN, ZRRHN RRA, RZCRHN)

•

mesto Prievidza je členom Euroregiónu Bílé-Biele
Karpaty

•

mesto Prievidza má nadviazané a udržiava partnerské
vzťahy s viacerými mestami Európy a Európskej únie,
počet takýchto partnerstiev rastie a pripravujú sa nové

Príležitosti
•

zázemie mesta Prievidza tvoria obce, ktorých sídelnú
štruktúru možno hodnotiť ako stabilnejšiu v porovnaní
so sídelnou štruktúrou SR ako celku, pričom
stabilnejšie zázemie by malo pozitívne vplývať i na
jadro regiónu

•

podnikateľské subjekty na území mesta Prievidza by
mohli viac ťažiť z blízkosti mesta Bojnice, ktoré
predstavuje najvýznamnejšie stredisko cestovného
ruchu a turizmu v regióne hornej Nitry (podľa počtu
návštevníkov)

•

vytváranie
takého
podnikateľského
prostredia
(deregulácia a znižovanie daní) na území mesta
Prievidza, ktoré by umožnilo vznik nových pracovných
miest a príležitostí pre obyvateľov zamestnať sa priamo
v meste Prievidza (priestor napr. v rámci
priemyselného parku Prievidza – Západ)

Ohrozenia
•

vysoká migrácia Prievidžanov za prácou najmä do
okolitých centier ťažkého priemyslu (banský,
chemický, energetický) sa môže stať neudržateľnou,
keďže ide o odvetvia, ktoré sú priamo či nepriamo
naviazané na ťažbu hnedého uhlia v regióne hornej
Nitry, ktorá je ekonomicky nerentabilná bez rozsiahlej
štátnej pomoci

•

prípadné ekonomické problémy priemyselných
odvetví „banského komplexu“ na hornej Nitre môžu
krátkodobo negatívne ovplyvniť úroveň zamestnanosti
a zvýšiť nezamestnanosť i v samotnom meste
Prievidza

•

stredné školy na území mesta Prievidza a
rozhodovanie o ich osude nie je v kompetencii mesta
ale je v právomoci Trenčianskeho samosprávneho
kraja so sídlom v Trenčíne

•

mesto Prievidza by malo uzatvárať dohody o utvorení
spoločného školského obvodu s okolitým obcami a
prilákať tak žiakov do svojich základných škôl

•

počet žiakov v základných školách, ktorých
zriaďovateľom je mesto Prievidza, bude vzhľadom na
demografické trendy postupne klesať

•

príležitosťou pre mesto Prievidza by mohlo byť
členstvo v Únii miest Slovenska, ktorá je záujmovým
združením samosprávy dlhodobo brániacim špecifické
postavenie miest v rámci sídelnej štruktúry a ich
reálnych potrieb a požiadaviek v rámci prebiehajúceho
procesu decentralizácie verejnej správy vo vzťahu k
centrálnej vláde

•

prípadná zmena kritérií v rámci fiškálnej
decentralizácie v neprospech veľkých miest plniacich
funkcie i pre obyvateľov širšieho zázemia a nárast
kompetencií bez prislúchajúcich financií
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•

na území mesta Prievidza nie sú také obmedzenia pre
výstavbu a investičnú činnosť, aké existujú vo
viacerých okolitých obciach hornej Nitry, ktorých
územie je do značnej miery poddolované, čo je
príležitosťou pre mesto Prievidza prilákať na svoje
územie ďalších obyvateľov

•

zmena kritérií v rámci fiškálnej decentralizácie v
prospech veľkých miest, ktoré plnia funkcie nielen pre
svojich obyvateľov, ale i pre obyvateľov ďalších obcí
zázemia

•

posilnenie genius loci mesta Prievidza, identity a
príslušnosti obyvateľov mesta zvyšovaním povedomia
o histórii a tradíciách mesta a regiónu

•

mesto Prievidza by sa malo usilovať o partnerstvo
primárne s takými mestami zo zahraničia, ktoré sú
porovnateľnej veľkosti (podľa počtu obyvateľov) či
význam a na svojom území riešia podobné problémy
(banský priemysel, kvalita životného prostredia,
nezamestnanosť a transformácia ekonomiky a
spoločnosti) alebo ich dokázali úspešne na svojom
území riešiť

•

mesto Prievidza by malo udržiavať kontakty so sídlami
a združeniami v rámci siete READY

•

mesto Prievidza by sa malo usilovať o zmenu územnosprávneho členenia krajiny tak, aby vznikla
Hornonitrianska župa so sídlom v Prievidzi

- 86 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

10.

STRATÉGIA ROZVOJA MESTA

10.1.

RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY

Stratégia rozvoja mesta Prievidza vychádza z analýzy potenciálu mesta a regiónu, z vyhodnotenia jeho silných a slabých
stránok, z posúdenia príležitostí a rizík budúceho vývoja, ako aj zo zohľadnenia všeobecne platných princípov usporiadania
spoločnosti a zo skúseností vyspelých demokratických krajín s trhovou ekonomikou a efektívnou verejnou správou.
Spoločným cieľom stratégie je:

ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV MESTA
A ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V MESTE

Cestou k napĺňaniu základného cieľa je v jednotlivých oblastiach čo najdôslednejšie uplatňovať nasledovné princípy:
1.
OSOBNÁ SLOBODA A OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Pôsobenie samosprávy mesta smeruje k napĺňaniu potrieb a záujmov obyvateľov mesta. Úlohou verejnej správy však nie je
nahrádzať osobnú zodpovednosť jednotlivcov, ale vytvárať čo najlepšie prostredie pre uplatnenie slobodných aktivít
a iniciatív jednotlivých ľudí a podnikateľských subjektov.
2.
SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO
Rešpektovanie a ochrana súkromného vlastníctva sú nielen vecou uplatňovania vlastníckeho práva ako jedného zo
základných ľudských práv, ale aj spôsobom ako dosiahnuť, aby sa individuálne úsilia realizovali čo najúčinnejšie a prinášali
čo najväčší prospech čo najväčšiemu počtu ľudí. Vychádzajúc z poznania o prednosti a vyššej efektivite súkromného
vlastníctva v porovnaní s verejným vlastníctvom by mesto malo redukovať svoj majetok na minimálnu mieru, ktorá je
potrebná pre napĺňanie jeho základných funkcií. Zároveň by malo mesto vytvárať priestor pre zabezpečovanie potrieb
občanov službami súkromných poskytovateľov.
3.
NEOBMEDZOVANÁ KONKURENCIA
Konkurencia je hnacou silou vývoja a zlepšovania života ľudí. Mesto by prostredníctvom svojej samosprávy malo
rešpektovať túto skúsenosť vyspelých krajín a snažiť sa minimalizovať všetky regulačné zásahy do podnikania, ktoré
obmedzujú individuálnu iniciatívu a konkurenčné pôsobenie podnikateľských subjektov v trhovom hospodárstve.
4.
DOBROVOĽNÁ SOLIDARITA
Prirodzenou formou zabezpečovania potrieb tých ľudí, ktorí sa nedokážu o seba postarať sami, je uplatňovanie dobrovoľných
foriem solidarity, súkromných iniciatív a aktivít „zdola“, najmä pôsobenia mimovládnych, charitatívnych a cirkevných
organizácií. Mesto by malo mať záujem vytvárať čo najlepšie podmienky pre ich činnosť, podporovať ich a dopĺňať ich
v oblastiach, v ktorých dobrovoľné formy solidarity nedokážu ľuďom v núdzi zabezpečiť základné životné potreby.
5.
SUBSIDIARITA
Problémy sa majú riešiť tam, kde existujú, teda čo najbližšie k ľuďom. Verejná správa má mať zodpovednosť za riešenie iba
tých problémov, ktoré nemôžu riešiť jednotlivci prostredníctvom svojich aktivít na trhu, či v občianskej spoločnosti. V rámci
verejnej správy majú byť na vyššiu úroveň prenášané iba tie kompetencie, ktoré nie je možné efektívne uplatňovať na nižšej
úrovni. Mesto by malo preto podporovať ďalšiu decentralizáciu rozhodovania v rámci verejnej správy (vrátane
decentralizácie príslušných zdrojov v rámci fiškálnej decentralizácie).
6.
EFEKTÍVNOSŤ A KVALITA
Verejná správa je financovaná z prostriedkov, ktoré sú prostredníctvom daní (či už podielovej alebo miestnych) odobraté
občanom. Jej pôsobenie musí byť preto čo najefektívnejšie a zároveň čo najkvalitnejšie. Mesto by malo realizovať kroky,
ktoré povedú k zvyšovaniu hospodárnosti ním vynakladaných prostriedkov a kvality ním realizovaných činností v záujme
spokojnosti obyvateľov mesta.
7.
TRANSPARENTNOSŤ ROZHODOVANIA
Transparentnosť a verejná kontrola sú neodmysliteľnou súčasťou modernej verejnej správy. Mesto by sa malo usilovať o
otvorenú samosprávu, v ktorej sa všetky dôležité rozhodnutia uskutočňujú na základe vopred stanovených a verejne známych
pravidiel a ktorej činnosť je prehľadná a podlieha reálnej občianskej kontrole.
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10.2.

STRATEGICKÉ ZÁMERY

Stratégia rozvoja mesta sa bude odvíjať od nasledovných zámerov:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE
Zámerom je vytvoriť podmienky pre motivačné a konkurenciu nedeformujúce prostredie pre podnikanie, osobitne
malé a stredné, so zameraním na tvorbu nových produktívnych pracovných miest v súkromnej sfére, najmä
prostredníctvom znižovania neefektívnych výdavkov a zmenou príjmovej (daňovej a poplatkovej) politiky mesta.
Súčasťou zámeru je i vytvorenie podmienok pre cestovný ruch, ktorý je potenciálne významnou ekonomickou
aktivitou, ktorej rozvoj môže ovplyvňovať i mestská samospráva. Jej aktivity by mali byť zamerané na politiku
znižovania príjmov mesta z poplatkov súvisiacich s cestovným ruchom (napr. daň z ubytovania), liberalizáciu
a dereguláciu podnikateľských aktivít, ale i racionálnu a efektívnu investičnú politiku do rekonštrukcie tých
objektov, ktorých správu alebo vlastníctvo nie je možné previesť na súkromný sektor.

SZ 2

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA
Jedným z ukazovateľov kvality ekonomického prostredia, ale i kvality poskytovaných služieb je efektívnosť
vynakladaných prostriedkov a účelnosť ich použitia. Zámerom je dosiahnuť dlhodobú a stabilnú vyrovnanosť
rozpočtu mesta, taktiež i prostredníctvom privatizácie a outsourcingu majetku (doplnkového – nie nevyhnutného
pre plnenie funkcií samosprávy) a služieb mesta, ako aj auditom mestských príspevkových organizácií.

SZ 3

RAST ZAMESTNANOSTI
Práca je pre ľudí nielen zdrojom príjmov, ale aj ich vlastnej dôstojnosti. Mesto má záujem podporovať rast
zamestnanosti svojich obyvateľov prostredníctvom trhovo konformných postupov. Takými sú opatrenia smerujúce
k aktivizácii nezamestnaných k zmysluplnej činnosti a k zvyšovaniu ich motivácie zamestnať sa alebo začať
podnikať. V záujme dosiahnutia tohto zámeru bude mesto spolupracovať nielen so štátnou správou pôsobiacou na
úseku práce a sociálnych vecí, ale aj s inými miestnymi samosprávami a súkromnými subjektmi (ziskovými i
neziskovými) pôsobiacimi v regióne.

SZ 4

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Poskytovanie kvalitných sociálnych a zdravotných služieb je predpokladom spokojnosti občanov, ktorí tieto služby
z objektívnych dôvodov potrebujú. Mesto bude v rámci svojich možností vytvárať podmienky pre čo
najkvalitnejšie poskytovanie sociálnych a zdravotníckych služieb súkromnými poskytovateľmi, rešpektujúc pritom
princípy efektivity a hospodárnosti.

SZ 5

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A A ROZVOJ ŠKOLSKEJ, KULTÚRNEJ A INFORMAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
Mesto musí prejavovať záujem o zvyšovanie kvalifikácie svojich obyvateľov vo vzťahu k budúcemu zamestnaniu,
zároveň však musí vnímať potrebu zvyšovať úroveň celkového vzdelania a formovania detí a mládeže
posilňovaním osvedčených i alternatívnych spôsobov výučby, so zámerom podpory ich individuálnych zručností
a schopností. Dôležitou súčasťou úsilia o stabilizáciu a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v meste musí byť
snaha o posilňovanie lokálpatriotizmu, tradícií a kultúry, informačnú modernizáciu, podporu výučby cudzích
jazykov a princípov otvorenej školy. Súčasťou kvalitného vzdelávania je i kvalitné vybavenie infraštruktúrou
v oblasti školstva a informačných technológií.

SZ 6

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Mesto zabezpečí v rámci svojich kompetencií územný rozvoj mesta vo všetkých jeho zložkách, najmä však s
dôrazom na rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry. Strategický zámer bude napĺňaný najmä na základe
obstarania územnoplánovacích dokumentácií pre jednotlivé opatrenia, ale i podporou v rámci aktivít územného
rozvoja viažucich sa k rekonštrukciám, resp. budovaniu nových zariadení. Mesto sa bude usilovať o vytvorenie
vhodného prostredia pre život, ktoré uspokojí potreby obyvateľov mesta, podnikateľov a jeho návštevníkov.
Účinný spôsob, ako to dosiahnuť, je vybudovať dobrú dostupnosť mesta a dobudovať infraštruktúru na jeho území.
Naplnenie tohto zámeru má priamy pozitívny dosah i na zvyšovanie ekonomického potenciálu mesta, rozvoja
cestovného ruchu, ako i na kvalitu životného prostredia.

SZ 7

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť skvalitnenie technickej infraštruktúry v meste Prievidza. Strategické
zámery sa týkajú najmä tých oblastí, ktoré patria do úplnej, alebo aspoň čiastočnej kompetencie samosprávy, resp.
oblastí, v ktorých môže samospráva ovplyvňovať ekonomiku spoločností, zabezpečujúcich kvality technickej
infraštruktúry. Dosiahnutie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom ekonomických nástrojov posilňujúcich
konkurenčné prostredie.

SZ 8

ZVÝŠENIE KVALITY OSTATNÝCH SÚČASTÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBYVATEĽOV
Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia obyvateľov v Prievidzi.
Dosiahnutie tohto zámeru je potrebné realizovať pomocou takých nástrojov, ktoré včlenia ochranu životného
prostredia do prosperujúceho ekonomického prostredia.
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SZ 9

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE
Cieľom zámeru je zefektívniť formy spolupráce medzi mestom a jeho partnermi v zahraničí, medzi mestom
a obcami jeho zázemia, ako i posilnením postavenia mesta v regióne. Spolupráca s partnerskými mestami, ako
i zapájanie sa do nových iniciatív a partnerstiev smeruje k podpore výmeny informácií, kultúrnych tradícií a
skúseností s riešením problémov vznikajúcich na území miest, ako i príprave spoločných aktivít. Intenzívne
zapájanie sa mesta do medziregionálnej spolupráce v rámci miest a obcí okresov hornej Nitry okrem iného
zvýrazňuje vedúce postavenie mesta Prievidza ako spádového centra regiónu v snahe zviditeľniť prirodzený región
hornej Nitry, ktorý je umelo situovaný do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potreba rozvoja medziobecnej
spolupráce vyplýva z toho, že mesto Prievidza je prirodzeným centrom pre svoje zázemie a plní zároveň i viacero
obslužných funkcií, z ktorých úžitok plynie nielen pre samotných obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov ďalších
obcí daného spádového územia.

SZ 10

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA
Len samospráva otvorená ľuďom, z vôle ktorých vykonáva moc, môže realizovať správu vecí verejných. Ľudia sa
voľbou svojich zástupcov nevzdávajú práva byť plnohodnotne informovaní o všetkých záležitostiach obce alebo
mesta. Každý obyvateľ obce sa môže zúčastňovať na samospráve obce. Má právo zúčastňovať sa na verejných
zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce atď. Aby tieto práva mohol uplatniť,
musí mať dobrý prístup k informáciám. Transparentné rozhodovanie je nevyhnutnou podmienkou na efektívne
vynakladanie verejných finančných prostriedkov.
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10.3.

CIELE A NÁSTROJE

Realizácia strategických zámerov mesta sa bude opierať o nasledovné ciele a nástroje:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE

Cieľ
1.1.

1.2.

1.3.

SZ 2

Nástroj
Zníženie finančného a
administratívneho zaťaženia
obyvateľov a
podnikateľských subjektov v
meste
Zlepšenie konkurenčných
podmienok pre podnikanie,
obchod a služby
Vytvorenie podmienok pre
rozvoj cestovného ruchu v
meste a okolí

2.2.

Zefektívnenie, zjednodušenie a sprehľadnenie systému miestnych daní,
ktoré ukladá a spravuje mesto

1.1.2.

Prehodnotenie ostatných miestnych daní

1.2.1.

Zrušenie obmedzení času prevádzky v obchode a v službách

1.2.2.

Zamedzenie možnostiam poskytovania transferov samosprávy na
podporu podnikania, resp. iných hospodárskych činností

1.3.1.

Podpora poskytovania ubytovacích kapacít v cestovnom ruchu
zrušením dane za ubytovanie

1.3.2.

Vytvorenie systematického prístupu k marketingovým a propagačným
aktivitám v cestovnom ruchu mesta v spolupráci s ostatnými mestami a
obcami hornej Nitry (osobitne s Bojnicami)

1.3.3.

Zdokonalenie vzájomne prepojeného informačného systému o
cestovnom ruchu v meste a jeho okolí

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA

Cieľ
2.1.

1.1.1.

Nástroj
Zvýšenie hospodárnosti a
úspor v oblasti výdavkov
mestskej samosprávy

Stratégia manažovania
majetku a dlhu mesta

2.1.1.

Zníženie spotreby samosprávy

2.1.2.

Prehodnotenie výdavkov, ktoré priamo nesúvisia priamo s úlohami
samosprávy

2.1.3.

Efektívnejšie a transparentnejšie verejné obstarávanie tovarov a služieb

2.1.4.

Transparentnejšie rozpočtovanie a vykazovanie výdavkov mesta
(programové rozpočtovanie)

2.2.1.

Prijať a dodržiavať pravidlo každoročne vyrovnaného rozpočtu bez
finančných operácií a osobitných kapitálových výdavkov

2.2.2.

Zefektívnenie správy majetku mesta

2.2.3.

Manažovať úvery a dlh mesta so zameraním na oddlženie mesta a
významné znižovanie dlhu mesta
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SZ 3

RAST ZAMESTNANOSTI

Cieľ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Nástroj
Uplatňovanie vlastného
prístupu mesta k riešeniu
problémov nezamestnanosti
a riešenia hmotnej núdze

3.1.1.

Definovanie predstavy mestskej samosprávy o vlastnom prístupe k
riešeniu problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v súčasnom
legislatívnom prostredí

3.1.2.

Podpora decentralizácie rozhodovania o riešení problémov
nezamestnanosti a pomoci v hmotnej núdzi na úroveň miestnych a
regionálnych samospráv

Aktivizovanie dlhodobo
nezamestnaných k
zmysluplnej činnosti

3.2.1.

Rozvoj aktivačných prác pre nezamestnaných organizovaných mestom
a ním zriadenými a založenými organizáciami

3.2.2.

Vytváranie podmienok pre organizovanie aktivačných prác inými
subjektmi v meste

Motivovanie
nezamestnaných k pracovnej
aktivite

3.3.1.

Využívanie inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi na
zvýšenie motivácie nezamestnaných k vlastnej aktivite

3.3.2.

Individuálny prístup k nezamestnaným – motivovanie nezamestnaných
k osobnej zodpovednosti

3.4.1.

Informovanie nezamestnaných o pracovných príležitostiach na
regionálnom trhu práce

3.4.2.

Informovanie zamestnávateľov o možnostiach využívania nástrojov
aktívnej politiky trhu práce

3.4.3.

Informovanie nezamestnaných o možnostiach získania podpory a
pomoci pri rozbiehaní samostatnej zárobkovej činnosti

Zvýšenie informovanosti o
možnostiach zamestnať sa
alebo začať podnikať

3.5.

Podpora tvorby nových
pracovných miest

3.5.1.

Rozšírenie a dobudovanie priemyselných zón na území mesta (najmä
v rámci zóny Prievidza Západ)

3.6.

Pomoc zdravotne
postihnutým obyvateľom
a marginalizovaným
skupinám

3.6.1.

Integrácia ťažko zdravotne postihnutých občanov

3.6.2.

Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín

SZ 4

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Cieľ
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Nástroj
Definovanie zamerania
sociálnej politiky mesta
Prievidza
Poskytovanie takých
sociálnych služieb, ktoré
umožnia seniorom čo
najdlhšie zotrvať v domácom
prostredí

Dobudovanie infraštruktúry
sociálnych služieb v meste
Podpora poskytovania
kvalitných sociálnych
služieb v meste

4.1.1.

Definovanie potrieb objektívne znevýhodnených obyvateľov Prievidze
najmä z hľadiska potreby poskytovania sociálnych služieb

4.1.2.

Definovanie zodpovednosti mestskej samosprávy za zabezpečenie
sociálnych služieb (možnosti, priority, formy)

4.2.1.

Rozšírenie a rozvoj opatrovateľskej služby

4.2.2.

Poskytovanie prepravnej služby, spoločného stravovania dôchodcov a
rozvozu stravy

4.2.3.

Podpora činnosti klubov dôchodcov a záujmových združení seniorov

4.2.4.

Realizácia projektu monitorovacieho komunikačného systému pre
seniorov s cieľom rýchlej pomoci v prípade potreby

4.3.1.

Vybudovanie nových zariadení sociálnych služieb

4.3.2.

Rekonštrukcia existujúcich zariadení sociálnych služieb

4.4.1.

Analýza možností zefektívnenia poskytovania sociálnych služieb v
meste

4.4.2.

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Prievidze o sociálnych
službách v regióne

4.4.3.

Poskytovanie dotácií a grantov mimovládnym a cirkevným
organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti

4.4.4.

Poskytovanie priestorov pre činnosť mimovládnych a cirkevných
organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti
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SZ 5

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ ŠKOLSKEJ, KULTÚRNEJ A INFORMAĆNEJ
INFRAŚTRUKTÚRY

Cieľ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

SZ 6

Nástroj
Skvalitnenie obsahu
vzdelávania na základných
školách

Vytvorenie systému školy
otvorenej celej rodine

Skvalitnenie školskej
infraštruktúry

Skvalitnenie kultúrnej a
informačnej infraštruktúry
Rozvoj voľnočasových
aktivít detí a mládeže

6.2.

6.3.

Systematická podpora diferencovanej ponuky vzdelávacích programov
jednotlivých škôl v rámci platných legislatívnych možností a podpora
vytvárania konkurenčného prostredia medzi školami

5.1.2.

Poskytnutie väčšej slobody školám a učiteľom pri formovaní obsahu
vzdelávania v rámci platných legislatívnych možností

5.1.3.

Využívanie experimentálnych foriem výučby

5.1.4.

Rozvoj systému hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
prostredníctvom zohľadňovania pohľadu školskej komunity, rodičov,
žiakov a učiteľov

5.2.1.

Realizácia modelu otvorenej školy

5.2.2.

Podpora využívania školských priestorov a školských zariadení celými
rodinami na vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity na školách

5.2.3.

Podpora vzniku materských centier a vzdelávacích a spoločenských
aktivít pre matky s malými deťmi

5.2.4.

Podpora vzdelávacích aktivít pre seniorov

5.2.5.

Zefektívnenie systému mimoškolskej záujmovej činnosti

5.3.1.

Rekonštrukcia školských budov v meste

5.3.2.

Zlepšenie vybavenia škôl a školských zariadení pomôckami

5.3.3.

Informatizácia a internetizácia škôl a školských zariadení

5.3.4.

Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie škôl a školských
zariadení

5.4.1.

Rekonštrukcia kultúrnych zariadení v meste

5.4.2.

Rozvoj informačných a komunikačných technológicí v meste

5.5.1.

Podpora športových aktivít detí a mládeže

5.5.2.

Spolupráca so športovými klubmi v meste

5.5.3.

Podpora mimoškolských aktivít pre deti a mládež v meste

5.5.4.

Rozpracovanie koncepčných materiálov vo vzťahu k deťom a mládeži

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ
6.1.

5.1.1.

Nástroj
Dobudovanie a skvalitnenie
cestnej infraštruktúry

Odľahčenie cestnej dopravy
na území mesta
Rozšírenie možností využitia
letiska Úkrniská

6.1.1.

Iniciatíva mesta pri urýchlení dobudovania rýchlostnej cesty R2 a
napojenia mesta na diaľničnú sieť

6.1.2.

Vybudovanie preložky cesty I/64 (dobudovanie cestného obchvatu
mesta)

6.1.3.

Riešenie bariérneho efektu železničnej siete na území mesta

6.1.4.

Zvýšenie priepustnosti cestných križovatiek v intraviláne mesta

6.1.5.

Riešenie statickej dopravy v centre mesta a v obytných zónach –
sídliskách

6.2.1.

Analýza možností zatraktívnenia MHD pre obyvateľov mesta

6.2.2.

Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území
mesta (cyklotrasy)

6.3.1.

Analýza možností pomoci mesta pri rozširovaní kapacít letiska
Úkrniská pre osobnú leteckú dopravu
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SZ 7

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ
7.1.

Nástroj
Rozvoj odpadového
hospodárstva

7.1.1.

Spracovanie programových dokumentov a dobudovanie infraštruktúry
odpadového hospodárstva SR v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ

7.1.2.

Diverzifikácia spôsobov nakladania s odpadom a spôsobov ich
spracovania, posilňovanie environmentálne priaznivých a ekonomicky
efektívnych spôsobov recyklácie odpadov

7.1.3.

Posilnenie konkurenčného prostredia v odpadovom hospodárstve a
rozšírenie informovanosti verejnosti o odpadovom hospodárstve

7.1.4.

Skvalitnenie odpadového hospodárstva v meste

7.1.5.

Zjednodušenie a spresnenie systému úhrady poplatkov za komunálny
odpad

7.2.

Rozvoj tepelného
hospodárstva

7.2.1.

Zlepšenie služieb a posilnenie podmienok pre vznik konkurenčného
prostredia v tepelnom hospodárstve

7.3.

Rozvoj vodného
hospodárstva

7.3.1.

Zlepšenie služieb vo vodnom hospodárstve

7.4.

Rozvoj zásobovania mesta
elektrickou energiou a
plynom

SZ 8

Nástroj

8.1.

Udržateľnosť kvality
životného prostredia v meste

8.2.

Zlepšenie kvality verejných
priestranstiev

9.2.

9.3.

9.4.

8.1.1.

Vytvorenie predpokladov pre udržateľný rozvoj zložiek životného
prostredia v meste

8.2.1.

Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň

8.2.2.

Prevencia, kontrola a odstraňovanie znečisťovania verejných plôch
psami

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľ
9.1.

Kvalitné zásobovanie mesta elektrickou energiou
Kvalitné zásobovanie mesta plynom

ZVÝŠENIE KVALITY OSTATNÝCH SÚČASTÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Cieľ

SZ 9

7.4.1.
7.4.2.

Nástroj
Rozvoj medzinárodnej
spolupráce

Rozvoj medziregionálnej
spolupráce

Rozvoj medziobecnej
spolupráce

Profilácia mesta Prievidza
ako centra prirodzeného
regiónu horná Nitra

9.1.1.

Spolupráca s partnerskými mestami v zahraničí s cieľom výmeny
informácií a skúseností, ako i poznávania tradícií a hodnôt

9.1.2.

Zapojenie mesta do iniciatív v oblasti medzinárodnej spolupráce v
rámci regiónov a krajín EÚ

9.2.1.

Spolupráca a výmena skúseností s mestami a regiónmi dotknutými
banskou činnosťou či jej útlmom na ich území či v ich bezprostrednom
okolí

9.2.2.

Zapájanie sa mesta do cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu
Bílé – Biele Karpaty

9.3.1.

Medziobecná spolupráca mesta s obcami v zázemí mesta a jej
inštitucionalizácia v rámci mikroregiónov a regionálnych združení
hornej Nitry pôsobiacich na území okresu Prievidza

9.3.2.

Možnosti efektívnej správy vecí verejných a spolupráce samospráv pri
plnení prenesených a originálnych kompetencií v rámci spoločných
obecných úradov

9.4.1.

Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a obcí
okresov regiónu hornej Nitry v rámci Trenčianskeho samosprávneho
kraja

9.4.2.

Vnútorné posilnenie genius loci mesta Prievidza, identity a príslušnosti
obyvateľov mesta zvyšovaním povedomia o histórii a tradíciách mesta
a regiónu

9.4.3.

Propagácia mesta Prievidza ako centra hornej Nitry v rámci spoločnej
propagácie regiónu hornej Nitry navonok
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SZ 10

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Cieľ

Nástroj

10.1. Transparentné rozhodovanie

10.1.1.

Prehľadné zverejňovanie všetkých relevantných informácií o činnosti
samosprávy mesta na internetovej stránke mesta

10.1.2.

Obmedzenie možnosti konfliktu záujmov

10.2. Otvorená samospráva

10.2.1.

Priblíženie správy vecí verejných občanovi

10.2.2.

Priestor na diskusiu a alternatívne názory
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10.4.

OPATRENIA

Realizácia nástrojov definovaných v rámci jednotlivých cieľov v strategickej časti sa bude uskutočňovať na základe
nasledovného súboru opatrení:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE

Cieľ 1.1. Zníženie finančného a administratívneho zaťaženia obyvateľov a podnikateľských subjektov v meste
Nástroj
1.1.1.

Opatrenie
Zefektívnenie,
zjednodušenie a
sprehľadnenie systému
miestnych daní, ktoré
ukladá a spravuje mesto

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Nástroj
1.1.2.

Analyticky vyhodnotiť mieru komplikovanosti
a administratívneho zaťaženia správy miestnych daní a navrhnúť
zmeny vo VZN č. 85/2005 o miestnych daniach v znení
neskorších doplnkov tak, aby sa zjednodušili miestne dane v
Prievidzi, predovšetkým sa minimalizovali alebo zjednotili rôzne
sadzby daní pri jednotlivých druhoch dane z nehnuteľností
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

november 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vyhodnotiť možnosti zníženia sadzieb dane z nehnuteľností
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do 15.10.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Prehodnotenie ostatných
miestnych daní

1.1.2.1.

1.1.2.2.

Zmeniť VZN č. 85/2005 o miestnych daniach v znení neskorších
doplnkov tak, aby mesto Prievidza prestalo vyberať daň za
nevýherné hracie automaty a za predajné automaty
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do 15.10.2007

Termín
účinnosti:

od 1.1.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vypracovať analýzu, týkajúcu sa možností zásadných zmien,
vrátane prehodnotenia možností zrušenia, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta a dane za psa
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do 30.9.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Cieľ 1.2. Zlepšenie konkurenčných podmienok pre podnikanie, obchod a služby
Nástroj
1.2.1.

Opatrenie
Zrušenie obmedzení času
prevádzky v obchode a v
službách

Nástroj
1.2.2.

1.2.1.1.

Upraviť VZN č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza, v ktorej
nebude regulovaný prevádzkový čas v obchode a službách ex ante
a regulácia bude upravená iba ex post (napr. v prípade rušenia
nočného pokoja prevádzkou)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

komisia obchodu a služieb MsZ, komisia
ochrany verejného poriadku MsZ, odbor
vnútornej správy MsÚ

Termín
realizácie:

do 30.11.2007

Termín
účinnosti:

od 1.1.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zamedzenie možnostiam
poskytovania transferov
samosprávy na podporu
podnikania, resp. iných
hospodárskych činností

1.2.2.1.

Upraviť VZN č. 80/2005 tak, aby sa obmedzila finančná podpora
z rozpočtu mesta Prievidza fyzickým alebo právnickým
podnikateľským subjektom, a to zamedzením poskytovania
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta tým fyzických
a právnickým osobám, ktoré žiadajú dotácie za účelom podpory
podnikania a iných hospodárskych činností.
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do 30.11.2007

Termín
účinnosti:

od 1.1.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 1.3. Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v meste a okolí
Nástroj
1.3.1.

Opatrenie
Podpora poskytovania
ubytovacích kapacít v
cestovnom ruchu zrušením
dane za ubytovanie
(debyrokratizácia)

1.3.1.1.

Zmeniť VZN č. 85/2005 o miestnych daniach tak, aby sa zrušila
daň za ubytovanie
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

finančná komisia a komisia podnikateľských
aktivít MsZ, odbor vnútornej správy MsÚ

Termín
realizácie:

do 30.11.2007

Termín
účinnosti:

od 1.1.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Nástroj
1.3.2.

Opatrenie
Vytvorenie
systematického prístupu k
marketingovým a
propagačným aktivitám v
cestovnom ruchu mesta v
spolupráci s ostatnými
mestami a obcami hornej
Nitry (osobitne s
Bojnicami)

Nástroj
1.3.3.

SZ 2

1.3.2.1.

Pripraviť dohodu ohľadom marketingového plánu a spoločného
postupu miest a obcí regiónu horná Nitra pri propagácii regiónu
a spoločnej prezentácii regiónu na podujatiach
veľtržného/výstavného typu konaných mimo regiónu v rámci SR
či v zahraničí (opatrenie 9.4.3.2.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra,
Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi,
Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Opatrenie
Zdokonalenie vzájomne
prepojeného informačného
systému o cestovnom
ruchu v meste a jeho okolí

1.3.3.1.

Po dohode s MsÚ Bojnice a ďalšími obcami hornej Nitry vytvoriť
a priebežne napĺňať vzájomne prepojený informačný systém (webportál) pre verejnosť, predovšetkým zameraný na informácie o
službách v cestovnom ruchu (v slovenčine, angličtine a ďalších
vybraných cudzích jazykoch)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ
a oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

komisia obchodu a služieb a komisia
podnikateľských aktivít MsZ, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra,
Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA

Cieľ 2.1. Zvýšenie hospodárnosti a úspor v oblasti výdavkov mestskej samosprávy
Nástroj
2.1.1.

Opatrenie
Zníženie spotreby
samosprávy

2.1.1.1.

Vykonať úsporné opatrenia, smerované k prehodnoteniu
niektorých činností a pozícií na mestskom úrade, tým aj
v nadväznosti na zrealizované audity znižovať výdavky na správu
MsÚ v Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

relevantné odbory MsÚ

Termín
realizácie:

od roku 2007 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Nástroj
2.1.2.

Opatrenie
Prehodnotenie výdavkov,
ktoré priamo nesúvisia
priamo s úlohami
samosprávy

Nástroj
2.1.3.

V nadväznosti na vykonané úsporné opatrenia smerované
k prehodnoteniu niektorých činností a pozícií na mestskom úrade,
prehodnotiť výdavky, ktoré nesúvisia priamo s úlohami
samosprávy (osobitne výdavky do hospodárstva).
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

relevantné odbory MsÚ

Termín
realizácie:

september 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Efektívnejšie a
transparentnejšie verejné
obstarávanie tovarov a
služieb

Nástroj
2.1.4.

2.1.2.1.

2.1.3.1.

Zabezpečiť efektívne a transparentné verejné obstarávanie tovarov
a služieb obstarávaných mestom Prievidza (MsÚ, mestské
príspevkové, rozpočtové organizácie a ďalšie subjekty
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) prostredníctvom využívania
elektronických aukcií
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ a odbor výstavby
a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

mestské príspevkové, rozpočtové organizácie
a ďalšie subjekty v pôsobnosti mesta

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Transparentnejšie
rozpočtovanie
a vykazovanie výdavkov
mesta (programové
rozpočtovanie)

2.1.4.1.

Vypracovať metodické usmernenie a mechanizmus prechodu na
programové rozpočtovanie výdavkov mesta Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

relevantné odbory MsÚ

Termín
realizácie:

september 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 2.2. Stratégia manažovania majetku a dlhu mesta
Nástroj
2.2.1.

Opatrenie
Prijať a dodržiavať
pravidlo každoročne
vyrovnaného rozpočtu
(bez zarátavania
finančných operácií
a osobitných kapitálových
výdavkov)

2.2.1.1.

Osobitným VZN alebo inou formou (napr. internou smernicou)
prijať pravidlo vyrovnaného hospodárenia mesta bez finančných
transakcií (v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a rozpočtovou
klasifikáciou), s výnimkou osobitných kapitálových výdavkov,
financovaných podľa Koncepcie manažovania aktív a pasív mesta
Prievidza (v súlade s realizáciou opatrenia 2.2.2.1.) tak, aby táto
norma bola záväzná pre tvorbu a plnenie rozpočtov mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

finančná komisia MsZ, ostatné odbory MsÚ

Termín
realizácie:

do 30.9.2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Nástroj
2.2.2.

Opatrenie
Zefektívnenie správy
majetku mesta

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Nástroj
2.2.3.

SZ 3

Vypracovať a schváliť Koncepciu manažovania aktív a pasív
mesta a v rámci nej odporúčania na zefektívnenie správy majetku
(napr. znížením energetickej náročnosti), ktorý súvisí s úlohami
samosprávy, a harmonogram predaja vybraných spoluúčastín
mesta v spoločnostiach, ktoré priamo nesúvisia so základnými
funkciami samosprávy
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

finančná komisia a komisia majetková
a bytová MsZ, ostané odbory MsÚ

Termín
realizácie:

do 1.9.2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

V nadväznosti na schválenú Koncepciu manažovania aktív a pasív
mesta predávať spoluúčastiny mesta v spoločnostiach, ktoré
priamo nesúvisia so základnými funkciami samosprávy
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

finančná komisia a komisia majetková
a bytová MsZ, ostané odbory MsÚ

Termín
realizácie:

od roku 2009 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Manažovať úvery a dlh
mesta so zameraním na
oddlženie mesta a
významné znižovanie dlhu
mesta

2.2.3.1.

V nadväznosti na schválenú Koncepciu manažovania aktív a pasív
mesta Prievidza znižovať dlh mesta, osobitne z výnosov z predaja
spoluúčastín mesta a odpredajom prebytočného majetku mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

finančná komisia a komisia majetková
a bytová MsZ, ostané odbory MsÚ

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

RAST ZAMESTNANOSTI

Cieľ 3.1. Uplatňovanie vlastného prístupu mesta k riešeniu problémov nezamestnanosti a riešenia hmotnej núdze
Nástroj
3.1.1.

Opatrenie
Definovanie predstavy
mestskej samosprávy o
vlastnom prístupe k
riešeniu problémov
nezamestnanosti a
hmotnej núdze v
súčasnom legislatívnom
prostredí

3.1.1.1.

Príprava a schválenie Koncepcie riešenia problémov
nezamestnanosti a hmotnej núdze v meste Prievidza, najmä
v súvislosti s prechodom zodpovednosti za zabezpečovanie
základných životných podmienok a príspevkov v hmotnej núdzi
občanom po uplynutí dvojročnej lehoty od vzniku nároku na
dávku v hmotnej núdzi na mesto (§ 19 zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi – od 1.1.2009)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008
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Finančné zdroje
na realizáciu:
Nástroj
3.1.2.

vlastné zdroje

Opatrenie
Podpora decentralizácie
rozhodovania o riešení
problémov
nezamestnanosti a pomoci
v hmotnej núdzi na úroveň
miestnych a regionálnych
samospráv

3.1.2.1.

3.1.2.2.

Podpora zásadnej decentralizácie rozhodovania o riešení
problémov nezamestnanosti a pomoci v hmotnej núdzi na úroveň
miestnych a regionálnych samospráv prostredníctvom aktivít
predstaviteľov mestskej samosprávy v samosprávnych
združeniach (ZMOS) a spolupráce s miestnymi a regionálnymi
samosprávami
Zodpovedný za
realizáciu:

primátor mesta, poslanci MsZ

Spolupráca na
realizácii:

ZMOS, Trenčiansky samosprávny kraj,
samosprávy obcí a miest regiónu, mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Príprava aktualizácie Koncepcie riešenia problémov
nezamestnanosti a hmotnej núdze v meste Prievidza v súvislosti
s decentralizáciou rozhodovania o riešení problémov
nezamestnanosti a hmotnej núdze na miestne a regionálne
samosprávy
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, Trenčiansky samosprávny kraj,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 3.2. Aktivizovanie dlhodobo nezamestnaných k zmysluplnej činnosti
Nástroj
3.2.1.

Opatrenie
Rozvoj aktivačných prác
pre nezamestnaných
organizovaných mestom a
ním zriadenými
a založenými
organizáciami

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Systematické organizovanie menších obecných služieb, ktoré sú
určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických
podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú
vykonávané v záujme mesta (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, odbor starostlivosti o občana MsÚ
(sociálne oddelenie)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet – príspevok na aktivačnú
činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, vlastné zdroje

Koordinácia dobrovoľníckych prác uchádzačov o zamestnanie
organizovaných organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mesto,
v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti
v znení neskorších predpisov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ
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Nástroj
3.2.2.

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet – príspevok na aktivačnú
činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, vlastné zdroje

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
organizovanie aktivačných
prác inými subjektmi v
meste

3.2.2.1.

3.2.2.2.

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami, vykonávajúcimi
všeobecne prospešné činnosti, pri organizovaní dobrovoľníckych
prác v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov (najmä organizácie
poskytujúce sociálne služby, mimovládne organizácie, cirkvi a
nimi zriadené organizácie, zdravotnícke zariadenia)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie), sociálna, zdravotná a bytová
komisia MsZ, mimovládne organizácie, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi,
MPSVaR SR

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet – príspevok na aktivačnú
činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, vlastné zdroje

Príprava a vytvorenie partnerstva podľa § 10 zákona č. 5/2004 o
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov s
mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi v meste za
účelom spolupráce pri organizovaní aktivačných prác a rozvoji
zamestnanosti
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie), mimovládne organizácie, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi,
MPSVaR SR

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet - podpora programov a
projektov podľa § 54 ods. 2 zákona č. 5/2004
Z. z., Európsky sociálny fond podľa § 54 ods.
1 zákona č. 5/2004 Z. z., vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 3.3. Motivovanie nezamestnaných k pracovnej aktivite
Nástroj
3.3.1.

Opatrenie
Využívanie inštitútu
osobitného príjemcu
dávky v hmotnej núdzi na
zvýšenie motivácie
nezamestnaných k vlastnej
aktivite

3.3.1.1.

Analýza možnosti ustanovenia mesta za osobitného príjemcu
dávky v hmotnej núdzi pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa
nebudú zúčastňovať aktivačných prác. Posúdenie možnosti
ustanoviť inú právnickú osobu (mimovládnu organizáciu) za
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi v takýchto prípadoch
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

2008
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Finančné zdroje
na realizáciu:
3.3.1.2.

3.3.1.3.

Nástroj
3.3.2.

vlastné zdroje, externé zdroje

Ustanovenie mesta Prievidza (alternatívne: vybraných
mimovládnych organizácií) za osobitného príjemcu dávky v
hmotnej núdzi (§ 28 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov) pre uchádzačov o
zamestnanie, ktorí sa nebudú zúčastňovať aktivačných prác
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Poskytovanie dávok v hmotnej núdzi uchádzačom o zamestnanie,
ktorí sa nebudú zúčastňovať aktivačných prác, vo vecnej alebo
kombinovanej forme (§ 19 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet, vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Individuálny prístup k
nezamestnaným –
motivovanie
nezamestnaných k osobnej
zodpovednosti

3.3.2.1.

3.3.2.2.

Poskytovanie odborného poradenstva pre uchádzačov o prácu a
vypracovanie individuálnych akčných plánov, ktoré na základe
posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a odborných
zručností nezamestnaného určia druh a rozsah pomoci potrebnej
pre uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzia na tento
účel konkrétne postupové kroky (podľa § 43 zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet

Individuálne poradenstvo občanom v hmotnej núdzi pri
zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v
hmotnej núdzi so zámerom ich aktivizácie a riešenia problémov
spôsobujúcich alebo zhoršujúcich stav hmotnej núdze (§ 24 ods. 1
písm. d) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet, externé zdroje
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Cieľ 3.4. Zvýšenie informovanosti o možnostiach zamestnať sa alebo začať podnikať
Nástroj
3.4.1.

Opatrenie
Informovanie
nezamestnaných o
pracovných príležitostiach
na regionálnom trhu práce

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

Nástroj
3.4.2.

Systematická spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, regionálnou samosprávou a inými mestskými
samosprávami v regióne kraji pri získavaní a sprostredkovaní
informácií o pracovných príležitostiach a analýza možností
vytvorenia regionálneho partnerstva (podľa § 10 zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti) za účelom systematického
zhromažďovania a výmeny informácií o vývoji na regionálnom
trhu práce a sprostredkovania informácií uchádzačom o prácu
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, Trenčiansky samosprávny kraj,
mestské samosprávy v regióne, podnikateľské
subjekty

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Prehľadné elektronické spracovávanie informácií o pracovných
príležitostiach v regióne
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet

Sprístupnenie elektronicky spracovaných informácií o pracovných
príležitostiach v regióne uchádzačom o zamestnanie (verejná
dostupnosť kontaktného miesta s počítačom)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, sekretariát primátora mesta
(referát marketingu a komunikácie mesta)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet

Opatrenie
Informovanie
zamestnávateľov o
možnostiach využívania
nástrojov aktívnej politiky
trhu práce

3.4.2.1.

Vypracovanie brožúry o možnostiach využívania nástrojov
aktívnej politiky trhu práce na základe zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti (najmä vzdelávacie aktivity - § 46 a 47,
príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie - § 50, príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe - § 51) a distribúcia brožúry zamestnávateľom v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sekretariát primátora mesta (referát
marketingu a komunikácie mesta)

Termín
realizácie:

2007-2008

- 103 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

Finančné zdroje
na realizáciu:
3.4.2.2.

Nástroj
3.4.3.

štátny rozpočet

Spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami na
podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pri
informovaní zamestnávateľov o možnostiach získania podpory pri
zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

externé zdroje, vlastné zdroje

Opatrenie
Informovanie
nezamestnaných o
možnostiach získania
podpory a pomoci pri
rozbiehaní samostatnej
zárobkovej činnosti

3.4.3.1.

3.4.3.2.

Vypracovanie letáku o možnostiach získania príspevku na
samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a distribúcia letáku uchádzačom o
zamestnanie v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet

Systematická spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou
malého a stredného podnikania za účelom zabezpečenia
informovanosti začínajúcich podnikateľov o možnostiach získania
podpory a pomoci pri rozbiehaní podnikania
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

podnikateľské združenia, podnikateľské
subjekty, inštitúcie zaoberajúce sa podporou
malého a stredného podnikania

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

externé zdroje, vlastné zdroje

Cieľ 3.5. Podpora tvorby nových pracovných miest
Nástroj
3.5.1.

Opatrenie
Rozšírenie a dobudovanie
priemyselných zón na
území mesta (najmä
v rámci zóny Prievidza
Západ)

3.5.1.1.

Pripraviť podmienky pre príchod investorov a vznik nových
pracovných miest v rámci priemyselných zón v meste; informovať
potenciálnych investorov o voľných kapacitách v rámci
priemyselných zón v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

Prievidza Invest, s. r. o.

Termín
realizácie:

od roku 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
súkromný kapitál
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Cieľ 3.6. Pomoc zdravotne postihnutým obyvateľom a marginalizovaným skupinám
Nástroj
3.6.1.

Opatrenie
Integrácia ťažko zdravotne
postihnutých občanov

3.6.1.1.

3.6.1.2.

Nástroj
3.6.2.

Preprava imobilných občanov sociálnym taxíkom
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Odstraňovanie bariérovosti
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Opatrenie
Podpora sociálnej inklúzie
marginalizovaných skupín

3.6.2.1.

3.6.2.2.

3.6.2.3.

3.6.2.4.

Budovanie nízkoprahových, poradenských a komunitných centier
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Zavedenie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce
s marginalizovanými skupinami
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Zapojenie dobrovoľníkov do sociálnej práce (systém oceňovania
dobrovoľníkov)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Zavádzanie a realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately na podporu a zvyšovanie sociálnej inklúzie
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ
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3.6.2.5.

3.6.2.6.

SZ 4

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Organizovanie vzdelávacích, poradenských a osvetových činností
zameraných na predchádzanie, zmierňovanie a riešenie chudoby
systémovo zameraných na ohrozené sociálne skupiny občanov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

Výchovné, vzdelávacie, organizačné, poradenské, záujmové a iné
činnosti smerujúce k obmedzovaniu záškoláctva detí najmä
z málopodnetného sociálneho prostredia
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
iné externé zdroje

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Cieľ 4.1. Definovanie zamerania sociálnej politiky mesta Prievidza
Nástroj
4.1.1.

Opatrenie
Definovanie potrieb
objektívne
znevýhodnených
obyvateľov Prievidze
najmä z hľadiska potreby
poskytovania sociálnych
služieb

Nástroj
4.1.2.

4.1.1.1.

Realizácia prieskumu potrieb obyvateľov Prievidze v sociálnej
núdzi (v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci),
najmä občanov so zdravotným postihnutím a starších občanov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, mimovládne organizácie,
sekretariát primátora mesta (referát
marketingu a komunikácie mesta)

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Definovanie
zodpovednosti mestskej
samosprávy za
zabezpečenie sociálnych
služieb (možnosti,
priority, formy)

4.1.2.1.

Príprava a schválenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, ktorá
v súlade s potrebami obyvateľov Prievidze nachádzajúcich sa
v sociálnej núdzi a ekonomickými možnosťami mestskej
samosprávy zadefinuje priority mesta v oblasti sociálnych služieb,
sociálne služby, ktorých zabezpečenie bude mestská samospráva
považovať za svoju úlohu a formy ich zabezpečovania
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)
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Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Cieľ 4.2. Poskytovanie takých sociálnych služieb, ktoré umožnia seniorom čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí
Nástroj
4.2.1.

Opatrenie
Rozšírenie a rozvoj
opatrovateľskej služby

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

Nástroj
4.2.2.

Systematické monitorovanie záujmu obyvateľov mesta Prievidza
poskytovanie opatrovateľskej služby a ďalších podporných služieb
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Priorizovanie opatrovateľskej služby pri zostavovaní rozpočtu
mesta v rámci sociálnej oblasti
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

ekonomický odboru MsÚ (finančné
oddelenie), sociálna, zdravotná a bytová
komisia a finančná komisia MsZ

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Zabezpečenie dostatočnej informovanosti občanov mesta
Prievidza o poskytovaní opatrovateľskej služby a ďalších
podporných služieb
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie, sekretariát primátora
mesta (referát marketingu a komunikácie
mesta)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Poskytovanie prepravnej
služby, spoločného
stravovania dôchodcov

4.2.2.1

Poskytovanie prepravnej služby podľa § 17 zákona č. 195/1998 Z.
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje
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4.2.2.2.

Nástroj
4.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Podpora činnosti klubov
dôchodcov a záujmových
združení seniorov

4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.2.3.3.

Nástroj
4.2.4.

Poskytovanie spoločného stravovania dôchodcov podľa § 16
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov

Systematické monitorovanie záujmu obyvateľov mesta Prievidza
o činnosť klubov dôchodcov a ich prevádzkovanie v súlade
s reálnym záujmom a možnosťami mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie, sekretariát primátora
mesta (referát marketingu a komunikácie
mesta)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Rekonštrukcia objektov klubov dôchodcov na Bojnickej ceste a na
ulici T. Vansovej
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie), ekonomický odbor MsÚ
(majetkové oddelenie), oddelenie pre
strategický rozvoj mesta

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Spolupráca mestskej samosprávy s klubmi dôchodcov
a združeniami seniorov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie, sociálna, zdravotná
a bytová komisia MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Realizácia projektu
monitorovacieho
komunikačného systému
pre seniorov s cieľom
rýchlej pomoci v prípade
potreby

4.2.4.1.

Príprava projektu monitorovacieho komunikačného systému pre
seniorov s cieľom rýchlej pomoci v prípade potreby
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008-2009
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Finančné zdroje
na realizáciu:
4.2.4.2.

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Prevádzka monitorovacieho komunikačného systému pre seniorov
s cieľom rýchlej pomoci v prípade potreby
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie), oddelenie pre strategický rozvoj
mesta

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Cieľ 4.3. Dobudovanie infraštruktúry sociálnych služieb v meste
Nástroj
4.3.1.

Opatrenie
Vybudovanie nových
zariadení sociálnych
služieb

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.3.

Nástroj
4.3.2.

Vybudovanie domova dôchodcov – penziónu pre dôchodcov
Prievidza rekonštrukciou objektu na ulici S. Chalupku
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana (sociálne
oddelenie), ekonomický odbor MsÚ
(majetkové oddelenie), oddelenie pre
strategický rozvoj mesta

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Vybudovanie domova dôchodcov – penziónu pre dôchodcov
Prievidza rekonštrukciou objektu na ulici T. Vansovej
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana (sociálne
oddelenie), ekonomický odbor MsÚ
(majetkové oddelenie), oddelenie pre
strategický rozvoj mesta

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Vybudovanie sociálneho a zdravotného zariadenia HOSPIC
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie), oddelenie pre strategický rozvoj
mesta a odbor výstavby a regionálneho
rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Termín
realizácie:

2009-2011

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Opatrenie
Rekonštrukcia
existujúcich zariadení
sociálnych služieb

4.3.2.1.

Rekonštrukcia Integračného centra zdravotne postihnutých v
Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie) a odbor výstavby a regionálneho
rozvoja MsÚ
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4.3.2.2.

4.3.2.3.

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Rekonštrukcia Domova pre osamelých rodičov
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie), sekretariát primátora mesta
(projektový manažér) a odbor výstavby
a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Rekonštrukcia útulku
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie), oddelenie pre strategický rozvoj
mesta a odbor výstavby a regionálneho
rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana (sociálne
oddelenie)

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 4.4. Podpora poskytovania kvalitných sociálnych služieb v meste
Nástroj
4.4.1.

Opatrenie
Analýza možností
zefektívnenia
poskytovania sociálnych
služieb v meste

4.4.1.1.

4.4.1.2.

Vypracovanie analýzy možností zefektívnenia poskytovania
sociálnych služieb v meste (zváženie alternatívy transformácie
zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto
Prievidza, na neziskové organizácie, zváženie možnosti
zabezpečovania niektorých sociálnych služieb dodávateľským
spôsobom)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Realizácia záverov vyplývajúcich z analýzy možnosti
zefektívnenia poskytovania sociálnych služieb v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Termín
realizácie:

2008-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje
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Nástroj
4.4.2.

Opatrenie
Zabezpečenie
informovanosti
obyvateľov Prievidze o
sociálnych službách v
regióne

Nástroj
4.4.3

Informovanie obyvateľov Prievidze o možnostiach a podmienkach
využívania sociálnych služieb v iných okresoch Trenčianskeho
samosprávneho kraja a susedných krajov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

Trenčiansky samosprávny kraj, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi,
mimovládne organizácie, sekretariát primátora
mesta (referát marketingu a komunikácie
mesta)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Poskytovanie dotácií a
grantov mimovládnym a
cirkevným organizáciám
pôsobiacim v sociálnej
oblasti

Nástroj
4.4.4.

4.4.2.1.

4.4.3.1.

Poskytovanie dotácií a grantov mimovládnym a cirkevným
organizáciám a ďalším subjektom na aktivity v oblasti sociálnej
pomoci a zdravotnej starostlivosti v súlade s VZN č. 80/2005.
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,
mimovládne organizácie, podnikatelia –
súkromní sponzori

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Poskytovanie priestorov
pre činnosť
mimovládnych a
cirkevných organizácií
pôsobiacich v sociálnej
oblasti

4.4.4.1.

4.4.4.2.

Prenájom priestorov vo vlastníctve mesta mimovládnym
a cirkevným organizáciám pôsobiacim v sociálnej a zdravotníckej
oblasti za zvýhodnenú výšku nájomného
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne
oddelenie), SMMP, s. r. o.

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zváženie možnosti predaja časti priestorov vo vlastníctve mesta
mimovládnym a cirkevným organizáciám pôsobiacim v sociálnej
oblasti za symbolickú cenu pod podmienkou ich dlhodobého
využívania na určené sociálne a zdravotnícke aktivity
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ (majetkové
oddelenie) a MsZ

Spolupráca na
realizácii:

SMMP, s. r. o., odbor starostlivosti o občana
MsÚ (sociálne oddelenie)

Termín
realizácie:

2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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SZ 5

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ ŠKOLSKEJ, KULTÚRNEJ A INFORMAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 5.1. Skvalitnenie obsahu vzdelávania na základných školách
Nástroj
5.1.1.

Opatrenie
Systematická podpora
diferencovanej ponuky
vzdelávacích programov
jednotlivých škôl v rámci
platných legislatívnych
možností a podpora
vytvárania konkurenčného
prostredia medzi školami

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

Nástroj
5.1.2.

Príprava mestskej samosprávy a škôl na zmeny vyplývajúce
z budúcej reformy vzdelávania. V prípade realizácie reformy
vzdelávania jej aktualizácia na miestne podmienky
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, školy a školské
zariadenia, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Vypracovanie diferencovaných vzdelávacích programov
jednotlivých základných škôl v meste Prievidza v rámci platných
legislatívnych možností
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

rady škôl, odbor školstva MsÚ (oddelenie
odborno-metodické), komisia školstva MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje, fondy EÚ,
štátny rozpočet

Zabezpečenie informovanosti rodičov o diferencovanej ponuke
vzdelávacích programov jednotlivých základných škôl
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Poskytnutie väčšej
slobody školám a
učiteľom pri formovaní
obsahu vzdelávania v
rámci platných
legislatívnych možností

5.1.2.1.

5.1.2.2.

Školská politika mesta Prievidza zameraná na podporu
uplatňovania slobody škôl a tvorivosti učiteľov pri formovaní
obsahu vzdelávania
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, základné školy,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Vzdelávacie programy pre manažment škôl a učiteľov zamerané
na prípravu škôl a učiteľov na tvorbu vzdelávacích programov
a inovatívne formovanie obsahu vzdelávania
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, základné školy,
mimovládne organizácie
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Nástroj
5.1.3.

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Využívanie
experimentálnych foriem
výučby

Nástroj
5.1.4.

Termín
realizácie:

5.1.3.1.

Podpora školám pri využívaní experimentálnych foriem výučby na
realizovanie špecifických vzdelávacích programov v rámci
platných legislatívnych možností
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, základné školy

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Rozvoj systému
hodnotenia kvality
výchovno-vzdelávacieho
procesu prostredníctvom
zohľadňovania pohľadu
školskej komunity,
rodičov, žiakov a učiteľov

5.1.4.1.

5.1.4.2.

5.1.4.3.

Iniciovanie spolupráce základných škôl pri skvalitňovaní systému
hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na školách so
zámerom zohľadňovať pohľad školskej komunity, rodičov, žiakov
a učiteľov
Zodpovedný za
realizáciu:

mestská školská rada, základné školy

Spolupráca na
realizácii:

rady škôl, odbor školstva MsÚ (oddelenie
odborno-metodické), komisia školstva MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Vypracovanie systémov hodnotenia kvality výchovnovzdelávacieho procesu na jednotlivých základných školách
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

rady škôl, odbor školstva MsÚ (oddelenie
odborno-metodické), komisia školstva MsZ

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Uplatňovanie nových systémov hodnotenia kvality výchovnovzdelávacieho procesu na jednotlivých základných školách
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

rady škôl, odbor školstva MsÚ (oddelenie
odborno-metodické), komisia školstva MsZ

Termín
realizácie:

od školského roku 2008/2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje
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Cieľ 5.2. Vytvorenie systému školy otvorenej celej rodine
Nástroj
5.2.1.

Opatrenie
Realizácia modelu
otvorenej školy

5.2.1.1.

5.2.1.2.

Nástroj
5.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, základné školy,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Vzdelávacie programy pre manažment škôl a učiteľov zamerané
na realizovanie modelu otvorenej školy a zlepšenie manažérskych
zručností a komunikačných schopností vo vzťahu k školskej
komunite
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, základné školy,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Podpora využívania
školských priestorov a
školských zariadení
celými rodinami na
vzdelávacie, kultúrne a
športové aktivity na
školách

Nástroj
5.2.3.

Zvyšovanie informovanosti základných škôl o možnostiach
uplatňovania modelu otvorenej školy

5.2.2.1.

Využívanie školských priestorov a školských zariadení na
vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity celu komunitou
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické), komisia školstva MsZ, komisia
mládeže a voľnočasových aktivít MsZ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje,

Opatrenie
Podpora vzniku
materských centier a
vzdelávacích a
spoločenských aktivít pre
matky s malými deťmi

5.2.3.1.

5.2.3.2.

Spolupráca s Úniou materských centier. Podpora aktivít pre matky
s malými deťmi
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje, prostriedky EÚ,
štátny rozpočet

Poskytnutie priestorov vo vlastníctve mesta, vrátane školských
priestorov, na činnosť materských centier a aktivity pre matky
s malými deťmi za zvýhodnených podmienok.
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ

- 114 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

Nástroj
5.2.4

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Podpora vzdelávacích
aktivít pre seniorov

5.2.4.1.

5.2.4.2.

Nástroj
5.2.5.

Termín
realizácie:

Spolupráca s klubmi dôchodcov a združeniami seniorov pri
realizácii vzdelávacích aktivít seniorov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Poskytnutie priestorov vo vlastníctve mesta, vrátane školských
priestorov, na vzdelávacie aktivity pre seniorov za zvýhodnených
podmienok
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor starostlivosti o občana MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Zefektívnenie systému
mimoškolskej záujmovej
činnosti

5.2.5.1.

5.2.5.2.

Audit mimoškolskej záujmovej činnosti v meste Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít,
komisia školstva MsZ, základné školy, CVČ,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje,

Realizácia projektov na zefektívnenie a skvalitnenie mimoškolskej
záujmovej činnosti v meste Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít,
komisia školstva MsZ, základné školy,
Centrum voľného času, mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje
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Cieľ 5.3. Skvalitnenie školskej infraštruktúry
Nástroj
5.3.1.

Opatrenie
Rekonštrukcia školských
budov v meste

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Nástroj
5.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, materské školy, Centrum
voľného času, odbor školstva MsÚ

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Rekonštrukcia ZŠ na Malonecpalskej ul, ZŠ na Mariánskej ul.,
MŠ na Nedožerskej ul., MŠ na Športovej ul., MŠ na ulici D.
Krmana
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, materské školy, odbor
školstva MsÚ

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Rekonštrukcia ZŠ na ul. P. J. Šafárika, ZUŠ v Prievidzi, MŠ na ul.
J. Matušku, MŠ na ul. M. Mišíka, MŠ na ul. V. Clementisa, MŠ na
ul. Š. Závodníka
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, materské školy, ZUŠ, odbor
školstva MsÚ

Termín
realizácie:

2009-2011

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Opatrenie
Zlepšenie vybavenia škôl
a školských zariadení
pomôckami

Nástroj
5.3.3.

Rekonštrukcia ZŠ na ul. energetikov, III. ZŠ na ul. S. Chalupku,
ZŠ na Rastislavovej ul., Centra voľného času, I. ZŠ na ul. S.
Chalupku, MŠ na ul. M. Gorkého, MŠ na ul. P. Benického, MŠ na
Nábreží Sv. Cyrila a MŠ na ul. A. Mišúta

5.3.2.1.

Postupné zvyšovanie a skvalitňovanie vybavenia škôl a školských
zariadení školskými pomôckami
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ, základné školy, ZUŠ,
CVČ

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, mimovládne
organizácie, sponzori

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Informatizácia a
internetizácia škôl
a školských zariadení

5.3.3.1.

Realizácia projektov zameraných na informatizáciu
a internetizáciu škôl a školských zariadení
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie správy
a ekonomiky) a oddelenie pre strategický
rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické), komisia školstva MsZ, školy
a školské zariadenia, mimovládne organizácie
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5.3.3.2.

Nástroj
5.3.4.

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Spolupráca so školami vyšších stupňov a ďalšími vzdelávacími
inštitúciami pri zvyšovaní informatizácie a internetizácie
základných škôl
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické)

Spolupráca na
realizácii:

komisia školstva MsZ, školy a školské
zariadenia, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
viaczdrojové financovanie
škôl a školských zariadení

5.3.4.1.

Nastavenie motivačného prostredia pre získavanie prostriedkov
pre školy ich vlastnou činnosťou a získavaním sponzorov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie správy
a ekonomiky)

Spolupráca na
realizácii:

odbor školstva MsÚ (oddelenie odbornometodické), komisia školstva MsZ, školy
a školské zariadenia

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 5.4. Skvalitnenie kultúrnej a informačnej infraštruktúry
Nástroj
5.4.1.

Opatrenie
Rekonštrukcia kultúrnych
zariadení v meste

5.4.1.1.

5.4.1.2.

Nástroj
5.4.2.

Rekonštrukcia kultúrnych domov Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá
Lehôtka a Hradec
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

kultúrne domy, komisia kultúry MsZ

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Rekonštrukcia kina Baník Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ a
oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

komisia kultúry MsZ

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Rozvoj informačných
a komunikačných
technológicí v meste

5.4.2.1.

Spracovanie koncepcie rozvoja informačných a komunikačných
technológií v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta
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5.4.2.2.

Spolupráca na
realizácii:

referát marketingu a komunikácie mesta,
odbor vnútornej správy MsÚ (referát AIS)

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Podpora internetizácie a zavádzania informačných
a komuniačných technológií v oblasti kultúry, športu, bezpečnosti
a ďalších
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

referát marketingu a komunikácie mesta,
odbor vnútornej správy MsÚ (referát AIS),
kultúrne domy, knižnice, múzeá, mestská
polícia

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 5.5. Rozvoj voľnočasových aktivít detí a mládeže
Nástroj
5.5.1.

Opatrenie
Podpora športových
aktivít detí a mládeže

5.5.1.1.

5.5.1.2.

Nástroj
5.5.2.

Finančná a ekonomická podpora športových aktivít detí a mládeže
v zmysle Zásad podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste
Prievidza. Každoročná aktualizácia Zásad.
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie správy
a ekonomiky)

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, materské školy, CVČ,
športové, telovýchovné a turistické kluby

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Každoročné hodnotenie činnosti športových tried a školských
športových stredísk
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ (oddelenie metodickoodborné)

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ, základné školy, športové,
telovýchovné a turistické kluby

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Spolupráca so športovými
klubmi v meste

5.5.2.1.

Vytvorenie celomestskej rady športu, telovýchovy a turistiky ako
športového fóra mesta, tvoreného členmi komisie športu
a poprednými funkcionármi športových, telovýchovných
a turistických klubov
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ, športové, telovýchovné
a turistické kluby

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje
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5.5.2.2.

Nástroj
5.5.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

športové, telovýchovné a turistické kluby

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Podpora mimoškolských
aktivít pre deti a mládež v
meste

5.5.3.1.

5.5.3.2.

Nástroj
5.5.4.

Aktívnejší podiel športových klubov na činnosti športových tried
a školských športových stredísk a na organizácii a priebehu
školských športových súťaží

Zlepšenie ponuky krúžkovej činnosti, prispôsobenie ponuky
krúzkov a príležitostnej záujmovej činnosti reálnemu záujmu detí
a mladých ľudí
Zodpovedný za
realizáciu:

CVČ, ZUŠ, školy a školské zariadenia

Spolupráca na
realizácii:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Vytvorenie klubovní pre deti a mládež v priestoroch základných
škôl
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy

Spolupráca na
realizácii:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Rozpracovanie
koncepčných materiálov
vo vzťahu k deťom a
mládeži

5.5.4.1.

5.5.4.2.

Vypracovanie Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste
Prievidza na roky 2008 - 2014
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít MsZ

Spolupráca na
realizácii:

CVČ, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vypracovanie koncepcie rozvoja a ďalšej činnosti Centra voľného
času SPEKTRUM Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

CVČ

Spolupráca na
realizácii:

komisia mládeže a voľnočasových aktivít MsZ

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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SZ 6

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 6.1. Dobudovanie a skvalitnenie cestnej infraštruktúry
Nástroj
6.1.1.

Opatrenie
Iniciatíva mesta pri
urýchlení dobudovania
rýchlostnej cesty R2 a
napojenia mesta na
diaľničnú sieť

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3

Nástroj
6.1.2.

Vytvorenie predpokladov pre súlad trasy rýchlostnej cesty R2
(v trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom) s ÚPN mesta
Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v rámci aktualizácie ÚPN
mesta)

Koordinácia prípravy územia pre výstavbu rýchlostnej cesty R2
v katastrálnom území mesta (napr. sprostredkovanie výkupu
pozemkov v trase R2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Aktívne vystupovanie mesta voči centrálnym inštitúciám v
procese urýchlenia realizácie rýchlostnej cesty R2 v spolupráci
s orgánmi ostatných samospráv dotknutých miest a obcí v regióne,
vrátane orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zodpovedný za
realizáciu:

primátor mesta

Spolupráca na
realizácii:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR, samosprávy dotknutých obcí a miest
regiónu, Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Vybudovanie preložky
cesty I/64 (dobudovanie
cestného obchvatu mesta)

6.1.2.1.

6.1.2.2.

Vytvorenie predpokladov pre súlad trasy preložky cesty I/64
(cestného obchvatu) s ÚPN mesta Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v rámci aktualizácie ÚPN
mesta)

Koordinácia prípravy územia pre výstavbu preložky cesty I/64
(cestného obchvatu) v katastrálnom území mesta (napr.
sprostredkovanie výkupu pozemkov v trase obchvatu pre SSC)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
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6.1.2.3

6.1.2.4

Nástroj
6.1.3.

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

Slovenská správa ciest

Aktívne vystupovanie mesta voči centrálnym inštitúciám v
procese urýchlenia realizácie preložky cesty I/64 (cestného
obchvatu mesta, prioritne jeho juhozápadnej časti) v spolupráci
s orgánmi samospráv susediacich miest a obcí, vrátane orgánov
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zodpovedný za
realizáciu:

primátor mesta

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR, samosprávy
dotknutých susediacich obcí a miest (najmä
Bojnice), Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vytvorenie predpokladov zo strany mesta pre reklasifikáciu úseku
cesty III/050062 (Bojnická) na území mesta Prievidza na miestnu
komunikáciu
Zodpovedný za
realizáciu:

primátor mesta, odbor výstavby
a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Riešenie bariérneho efektu
železničnej siete na území
mesta

6.1.3.1.

6.1.3.2

Mesto v spolupráci s ďalšími dotknutými subjektmi prehodnotí
možnosti odstránenia bariérneho efektu úrovňového železničného
priecestia na Bojnickej ulici
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Trenčiansky samosprávny kraj, Železnice SR

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátne príspevky ostatných
dotknutých správcov ciest (Trenčiansky
samosprávny kraj) a dráh (Železnice SR),
fondy EÚ

Mesto v spolupráci s ďalšími dotknutými subjektmi prehodnotí
možnosti odstránenia bariérneho efektu úrovňového železničného
priecestia na Nedožerskej ceste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, Železnice SR

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátne príspevky ostatných
dotknutých správcov ciest (Slovenská správa
ciest) a dráh (Železnice SR), fondy EÚ
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6.1.3.3

6.1.3.4

Nástroj
6.1.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Železnice SR

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátne príspevky ostatných
dotknutých subjektov (Železnice SR), fondy
EÚ

Aktívna spolupráca mesta pri vytváraní podmienok pre zrušenie
vykládkovej koľaje č. 9 v priestore osobnej železničnej stanice
a jej presun do priestoru novej nákladnej stanice v juhozápadnej
časti mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Železnice SR

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

externé zdroje (Železnice SR), fondy EÚ,
vlastné zdroje

Opatrenie
Zvýšenie priepustnosti
cestných križovatiek v
intraviláne mesta

Nástroj
6.1.5.

Mesto v spolupráci s ďalšími dotknutými subjektmi prehodnotí
možnosti odstránenia bariérneho efektu úrovňového železničného
priecestia na Hornonitrianskej ceste (pri križovatke s Nedožerskou
cestou)

6.1.4.1.

Mesto v spolupráci so správcami ciest vyššieho rádu bude
pokračovať v odstraňovaní kolíznych úsekov (bodových závad) v
cestnej sieti mesta, s preferenciou rekonštrukcie úrovňových
križovatiek na kruhové tam, kde je takéto riešenie opodstatnené
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ,

Spolupráca na
realizácii:

dopravná komisia pri MsZ, Slovenská správa
ciest, Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

priebežne v období 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátne príspevky ostatných
dotknutých správcov ciest, fondy EÚ

Opatrenie
Riešenie statickej dopravy
v centre mesta a v
obytných zónach sídliskách

6.1.5.1

Mesto bude priebežne prehodnocovať potreby parkovacích miest
a v súlade s týmito potrebami zabezpečí výstavbu objektov a plôch
pre:
1. krátko- i dlhodobé parkovanie v centre mesta na
pozemkoch vybraných pre výstavbu takýchto objektov,
2. parkovanie v obytných zónach (prioritne sídliskách) na
pozemkoch vybraných pre výstavbu takýchto objektov
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

dopravná komisia pri MsZ, potenciálni
spoluinvestori

Termín
realizácie:

priebežne 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje v súčinnosti s potenciálnymi
spoluinvestormi

- 122 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

Cieľ 6.2. Odľahčenie cestnej dopravy na území mesta
Nástroj
6.2.1.

Opatrenie
Analýza možností
zatraktívnenia MHD pre
obyvateľov mesta

6.2.1.1.

6.2.1.2

6.2.1.3

Nástroj
6.2.2.

Mesto bude spolupracovať so SAD Prievidza, a. s. pri realizácii
prieskumu potrieb v mestskej hromadnej doprave
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

SAD Prievidza, a. s., veľkí zamestnávatelia na
území mesta, MsÚ Bojnice

Termín
realizácie:

priebežne 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje SAD Prievidza, a. s.

Mesto bude spolupracovať so SAD Prievidza, a. s. pri
optimalizácii trasovania, prepravnej kapacity a intervalov MHD
tak, aby sa posilnila atraktivita využívania MHD na úkor
individuálnej automobilovej dopravy (i na základe
prechádzajúceho prieskumu potrieb MHD – opatrenie č. 6.2.1.1.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

SAD Prievidza, a. s., MsÚ Bojnice

Termín
realizácie:

priebežne 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje SAD Prievidza, a. s.

Mesto bude spolupracovať s ostatnými dotknutými subjektmi na
zapojení železničnej dopravy do integrovaného systému MHD
a pri výstavbe nových osobných železničných zastávok/nástupíšť
v lokalitách sídlisko Necpaly, priemyselná zóna Západ
a priemyselná zóna na Vápenickej ulici (i na základe
prechádzajúceho prieskumu potrieb MHD – opatrenie č. 6.2.1.1.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Železnice SR, Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátny príspevok ostatných
dotknutých spoločností, fondy EÚ

Opatrenie
Vytvorenie podmienok pre
posilnenie cyklistickej
dopravy na území mesta
(cyklotrasy)

6.2.2.1.

6.2.2.2.

Systematické pokračovanie v príprave a dobudovaní cyklistických
chodníkov tak, aby boli navzájom prepojené výrobné areály,
sídliská, mestské centrum a zóny rekreácie a športu
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Regionálne združenie cestovného ruchu horná
Nitra, Slovenský cykloklub, Klub slovenských
turistov, MsÚ Bojnice

Termín
realizácie:

priebežne v rokoch 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Mesto zabezpečí napojenie mestských cyklochodníkov na
regionálne cyklistické trasy
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
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6.2.2.3

Spolupráca na
realizácii:

Regionálne združenie cestovného ruchu horná
Nitra, Slovenský cykloklub, Klub slovenských
turistov, Trenčiansky samosprávny kraj, MsÚ
Bojnice

Termín
realizácie:

priebežne v rokoch 2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Mesto navrhne lokality bezpečného parkovania, resp. úschovy
bicyklov v centre mesta, v zónach koncentrácie obchodu a služieb
a v priemyselných zónach mesta tak, aby možnosť bezpečného
uzamykania/úschovy bicyklov zatraktívnila tento spôsob prepravy
v meste
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

súkromní spoluinvestori

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
súkromné zdroje

Cieľ 6.3. Rozšírenie možností využitia letiska Úkrniská
Nástroj
6.3.1.

SZ 7

Opatrenie
Analýza možností pomoci
mesta pri rozširovaní
kapacít letiska Úkrniská
pre osobnú leteckú
dopravu

6.3.1.1.

Mesto v spolupráci s majiteľom a správcom letiska, resp.
súkromným spoluinvestorom bude hľadať možnosti rozšírenia
kapacity a služieb poskytovaných letiskom Úkrniská tak, aby boli
vytvorené možnosti pre zatraktívnenie letiska pre osobnú dopravu
(najmä v prípade záujmu potenciálnych investorov)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ,
sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

Slovenský národný aeroklub, súkromní
spoluinvestori

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje,
súkromné zdroje

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 7.1. Rozvoj odpadového hospodárstva
Nástroj
7.1.1.

Opatrenie
Spracovanie
programových
dokumentov
a dobudovanie
infraštruktúry odpadového
hospodárstva SR v súlade
s platnou legislatívou SR
a EÚ

7.1.1.1.

Vypracovanie nového Programu odpadového hospodárstva mesta
Prievidza (POH), v súlade so zákonom o odpadoch
a v nadväznosti na POH Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

- 124 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013)

7.1.1.2.

Nástroj
7.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Diverzifikácia spôsobov
nakladania s odpadom
a spôsobov ich
spracovania, posilňovanie
environmentálne
priaznivých a ekonomicky
efektívnych spôsobov
recyklácie odpadov

7.1.2.1.

7.1.2.2.

Nástroj
7.1.3.

Spracovanie strategickej koncepcie odpadového hospodárstva
mesta Prievidza, stanovujúcej ciele, nástroje, mechanizmy
a finančné zabezpečenie rozvoja odpadového hospodárstva
v meste; realizácia opatrení v zmysle existujúcich
a pripravovaných programových dokumentov a investičných
zámerov mesta (najmä v oblasti možného rozšírenia skládky
komunálneho odpadu, rozširovania separovaného zberu,
budovania zberných dvorov, likvidácie starej skládky atď.)

Realizácia rozšírenia separácie zložiek komunálneho odpadu,
najmä so zámerom rozšírenia separácie o ďalšie komodity a tým
zníženia množstva ukladaného odpadu na skládku TKO (podpora
zníženia zaťaženosti skládky, predĺženia životnosti skládky atď.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

do roka 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Realizácia rozšírenia kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu so zameraním na vznik malých (domácich) kompostární
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

do roka 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Opatrenie
Posilnenie konkurenčného
prostredia v odpadovom
hospodárstve a rozšírenie
informovanosti verejnosti
o odpadovom
hospodárstve v meste

7.1.3.1.

Zabezpečenie pravidelnej informovanosti občanov o legálnych
spôsoboch nakladania s odpadmi v záujme zníženia množstva
nepovolených skládok; vypracovanie informačného systému
o odpadoch (najmä so zameraním na umiestnenie nádob,
harmonogram vývozov, alternatívy spracovania a efektívneho
využívania odpadov atď.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

referát marketingu a komunikácie mesta
sekretariátu primátora

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v súlade s rozpočtom
odpadového hospodárstva, v nadväznosti na
príjem poplatkov za komunálny odpad)
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7.1.3.2.

Nástroj
7.1.4.

Uzatváranie zmluvných podmienok s poskytovateľmi služieb
v odpadovom hospodárstve na princípoch krátkodobosti,
parciálnosti (pre konkrétne činnosti) a ľahkej vypovedateľnosti pre
prípad možného využitia lepšej alternatívnej ponuky od iného
poskytovateľa služieb; vytváranie zmluvných predpokladov pre
vznik konkurenčného prostredia poskytovateľov služieb
v odpadovom hospodárstve (posúdenie možností odpredaja
majetku mesta v odpadovom hospodárstve a pod.). a pravidelné
prehodnocovanie zmlúv s poskytovateľmi služieb v odpadovom
hospodárstve
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor vnútornej správy MsÚ (právne
oddelenie)

Spolupráca na
realizácii:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Skvalitnenie odpadového
hospodárstva v meste

7.1.4.1.

7.1.4.2.

7.1.4.3.

Skvalitnenie zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu po vypracovaní analýzy ekonomických možností
a presadení následných opatrení vedúcich k zvýšeniu kvality
zberných miest komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu (najmä uzamykanie priestorov na zber odpadu, ktoré
prispieva k zlepšeniu a hygieny prostredia v meste)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v súlade s rozpočtom
odpadového hospodárstva, v nadväznosti na
príjem poplatkov za komunálny odpad)

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží prostredníctvom
monitorovania, prieskumu a ich sanácie (najmä likvidácia starých
skládok a nelegálnych skládok odpadu)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Analýza potreby rozšírenia skládky komunálneho odpadu,
vytvorenie ekonomických a právnych predpokladov pre rozšírenie
skládky komunálneho odpadu Ploštiny
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2015

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje
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Nástroj
7.1.5.

Opatrenie
Zjednodušenie
a spresnenie systému
úhrady poplatkov za
komunálny odpad

7.1.5.1.

Pokračovanie v progresívnom trende zjednodušovania sadzieb,
odstránenie výnimiek a neefektívnych dotačných prvkov (najmä
tzv. „sociálne úľavy“) a úprava VZN č. 86/2005 (vrátane prílohy)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ
(oddelenie miestneho poplatku za komunálny
odpad)

Spolupráca na
realizácii:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác),
komisia životného prostredia MsZ

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 7.2. Rozvoj tepelného hospodárstva
Nástroj
7.2.1.

Opatrenie
Zlepšenie služieb a
posilnenie podmienok pre
vznik konkurenčného
prostredia v tepelnom
hospodárstve

7.2.1.1.

7.2.2.2.

Vytváranie predpokladov pre poskytovanie kvalitných služieb
v tepelnej energetike v súlade s Koncepciou rozvoja mesta
v oblasti tepelnej energetiky, t.j. najmä s ohľadom na udržanie
priaznivého vývoja cien a ochranu ovzdušia
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta, MsZ

Spolupráca na
realizácii:

PTH, a. s.

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Posúdenie možností odpredaja majetkového podielu mesta v PTH,
a. s. v nadväznosti na analýzu dopadov tohto opatrenia na rozpočet
mesta a ciele Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta, MsZ

Spolupráca na
realizácii:

odbor vnútornej správy MsÚ (právne
oddelenie)

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 7.3. Rozvoj vodného hospodárstva
Nástroj
7.3.1.

Opatrenie
Zlepšenie služieb vo
vodnom hospodárstve

7.3.1.1.

Vytváranie predpokladov pre poskytovanie kvalitných služieb vo
vodnom hospodárstve v súlade so zámermi spoločnosti SVS, a. s.
(napríklad v zámere Sústava na odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v okrese Prievidza); spolupráca so SVS, a. s. pri
realizácii investičných zámerov (napr. pri kúpe a predaji
pozemkov, rekonštrukcii sietí a pod.)
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a odbor výstavby a
regionálneho rozvoja MsÚ (oddelenie
výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

SVS, a. s.

Termín
realizácie:

2007-2010
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Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje

Cieľ 7.4. Rozvoj zásobovania mesta elektrickou energiou a plynom
Nástroj
7.4.1.

Opatrenie
Kvalitné zásobovanie
mesta elektrickou
energiou

Nástroj
7.4.2.

SZ 8

7.4.1.1.

Vytváranie predpokladov pre poskytovanie kvalitných služieb
v zásobovaní elektrickou energiou; spolupráca s dodávateľom
elektrickej energie (SSE, a.s.) pre zabezpečenie podmienok na
rekonštrukciu a ďalšiu výstavbu rozvodných sietí (a trafostaníc)
pre zásobovanie elektrickou energiou v súlade s aktualizáciou
územného plánu mesta Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

SSE, a. s.

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Kvalitné zásobovanie
mesta plynom

7.4.2.1.

Vytváranie predpokladov pre poskytovanie kvalitných služieb
v zásobovaní plynom; spolupráca s dodávateľom plynu pri riešení
ďalšej plynofikácie v zmysle programových dokumentov mesta,
v súlade s aktualizáciou územného plánu mesta Prievidza
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

SPP, a. s.

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Cieľ 8.1. Udržateľnosť kvality životného prostredia v meste
Nástroj
8.1.1.

Opatrenie
Vytvorenie predpokladov
pre udržateľný rozvoj
zložiek životného
prostredia v meste

8.1.1.1.

Vypracovanie strategického dokumentu koncepcie starostlivosti
o životné prostredie v meste s cieľom popisu stavu životného
prostredia a nástrojov jeho správy
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ,
podnikateľský sektor, verejnosť

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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8.1.1.2.

8.1.1.3.

Analýza možností skvalitnenia jednotlivých zložiek životného
prostredia v meste (s dôrazom najmä na kvalitu ovzdušia
a verejnej zelene), posúdenie možností finančného krytia
investičných aktivít pre zlepšenie životného prostredia v meste
(najmä prostredníctvom fondov EÚ a zapojenia podnikateľského
sektora) a prípadná realizácia týchto aktivít (s dôrazom na to, že
manažment životného prostredia nebude reštrikčný voči rozvoju
mesta a zamestnanosti obyvateľstva); súčinnosť a koordinácia
jednotlivých politík mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ,
podnikateľský sektor, verejnosť

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Regenerácia sídiel v meste Prievidza v zmysle programových
dokumentov, najmä dokumentu Projektové zámery mesta
Prievidza s výhľadom na programovacie obdobie rokov 2007 –
2013 (úprava chodníkov, rekonštrukcia parkov, oprava miestnych
komunikácií a mostov, regulácia potoka, úprava zelene, výsadba
stromov a pod.)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

komisia životného prostredia MsZ,
podnikateľský sektor, verejnosť

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 8.2. Zlepšenie kvality verejných priestranstiev
Nástroj
8.2.1.

Opatrenie
Zlepšenie starostlivosti
o mestskú zeleň

8.2.1.1.

8.2.1.2.

Aktívna politika mesta najmä smerom k zvyšovaniu kvality
údržby o mestskú zeleň, v nadväznosti na pripravovaný územný
plán a generel zelene. Posúdenie možností zintenzívnenia
a skvalitnenia starostlivosti o mestskú zeleň pri zachovaní
fiškálnej vyrovnanosti tohto opatrenia – t. z. posúdenie možností
vyňatia menej užívaných verejných plôch v prospech iných účelov
(napríklad výstavby, aj v súvislosti s existujúcou infraštruktúrou)
a následnej koncentrácie výdavkov na starostlivosť o verejnosťou
intenzívne využívané plochy (ihriská, parky a pod.). Aktívne
zapojenie verejnosti, informačná kampaň o stave mestskej zelene
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Spolupráca na
realizácii:

podnikateľský sektor, verejnosť

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Obstaranie Dokumentu starostlivosti o dreviny (DSD), ktorý
poskytne prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom,
krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame
drevín v katastrálnom území mesta a bude podkladom na
zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánu
ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané
dreviny.
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8.2.1.3.

Nástroj
8.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

DSD spracováva odborne spôsobilá osoba,
zapísaná v osobitnom zozname MŹP SR

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Zachovanie a dotvorenie lokality Čerešňový sad v časti Kopanice
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Prevencia, kontrola
a odstraňovanie
znečisťovania verejných
plôch psami

8.2.2.1.

8.2.2.2.

Pokračovanie zjednodušovania systému sadzieb dane za psa za
cieľom odstránenia množstva výnimiek a neefektívnych dotačných
prvkov (VZN č. 85/2005). Posúdenie možností zníženia dane za
psa v nadväznosti na analýzu potreby výdavkov súvisiacich
s prevenciou pred znečistením verejných priestranstiev a
odstraňovaním tohto znečistenia. Dosiahnutie fiškálneho
vyrovnania rozpočtu príjmov z dane za psa a výdavkov na ochranu
verejných priestranstiev pred znečistením spôsobeným psami
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v súlade s rozpočtom mesta,
v nadväznosti na príjem dane za psa)

Rozširovanie informácií pre držiteľov psa, zaktívnenie sankčnej
politiky v tejto oblasti – zavedenie sankcií zo strany Mestskej
polície i za znečisťovanie verejných priestranstiev (VZN č.
66/2002), zvýšenie výšky pokút; pokračovanie v preventívnej
politike (osádzanie košov, distribúcia vrecúšok, hygienické
zneškodňovanie výkalov a pod.).
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ
(oddelenie výstavby a verejných prác)

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v súlade s rozpočtom mesta,
v nadväznosti na príjem dane za psa)
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SZ 9

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľ 9.1. Rozvoj medzinárodnej spolupráce
Nástroj
9.1.1.

Opatrenie
Spolupráca s partnerskými
mestami v zahraničí
s cieľom výmeny
informácií a skúseností,
ako i poznávania tradícií a
hodnôt

9.1.1.1.

9.1.1.2.

Nástroj
9.1.2.

Pripraviť časový a obsahový plán bilaterálnej spolupráce mesta
Prievidza s jeho súčasnými partnerskými mestami na úrovni
samospráv na roky 2008-2010
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

samosprávy partnerských miest Prievidze v
zahraničí (Šumperk, Ibbenbüren, Luserna San
Giovanni, Valjevo)

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Analyzovať možnosti rozvoja bilaterálnych partnerských vzťahov
mesta Prievidza s ďalšími mestami (porovnateľnej veľkosti,
významu, či so skúsenosťami s riešením podobných problémov,
s akými sa stretáva mesto Prievidza) v zahraničí (najmä z krajín
EÚ) a následne pripraviť dohody o spolupráci a partnerstve
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

samosprávy potenciálnych partnerských miest
v zahraničí, Združenie miest a obcí Slovenska,
Rada európskych obcí a regiónov (Council of
European Municipalities and Regions)

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zapojenie mesta do
iniciatív v oblasti
medzinárodnej spolupráce
v rámci regiónov a krajín
EÚ

9.1.2.1.

Sledovať možnosti zapojenia sa mesta Prievidza do spoločných
transnárodných projektov a následná realizácia projektov v rámci
Európskej územnej spolupráce počas obdobia 2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

Euroregión Bílé – Biele Karpaty, Trenčiansky
samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Cieľ 9.2. Rozvoj medziregionálnej spolupráce
Nástroj
9.2.1.

Opatrenie
Spolupráca a výmena
skúseností s mestami a
regiónmi dotknutými
banskou činnosťou či jej
útlmom na ich území či v
ich bezprostrednom okolí

9.2.1.1.

Zapojiť intenzívnejšie mesto Prievidza a región hornej Nitry do
aktivít siete READY (Connecting Rehabilitation & Development
in European Mining Regions) a siete MINEC (Central and Eastern
European Network of Mining Cities and Regions) počas obdobia
2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra a Združenie
miest a obcí horná Nitra
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Nástroj
9.2.2.

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Opatrenie
Zapájanie sa mesta do
cezhraničnej spolupráce v
rámci Euroregiónu Bílé –
Biele Karpaty

9.2.2.1.

Angažovať sa v rámci orgánov Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty
prostredníctvom Združenia miest a obcí hornej Nitry (resp.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Regionálna rozvojová
agentúra) a v spolupráci s ďalšími členmi euroregiónu aktivizovať
samosprávy obcí a miest tých regiónov (okresov), ktoré nemajú
charakter prihraničných (nesusedia priamo so štátnou hranicou
s ČR), pri zapájaní sa do prípravy spoločných projektov v rámci
euroregiónu v súlade so Spoločným programovým dokumentom
Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty o cezhraničnej spolupráci na
roky 2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí hornej Nitry (resp.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra), členovia
Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Cieľ 9.3. Rozvoj medziobecnej spolupráce
Nástroj
9.3.1.

Opatrenie
Medziobecná spolupráca
mesta s obcami v zázemí
mesta a jej
inštitucionalizácia v rámci
mikroregiónov a
regionálnych združení
hornej Nitry pôsobiacich
na území okresu Prievidza

9.3.1.1.

9.3.1.2.

Nástroj
9.3.2.

Realizovať medzi starostami obcí zázemia mesta Prievidza
prieskum s cieľom zistiť záujem o vytvorenie mikroregiónu obcí
so sídlom v Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a ekonomický
odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí horná Nitra, jednotlivé
obce v zázemí mesta

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Analyzovať dopady (vrátane finančných) a iniciovať (v prípade
záujmu zisteného na základe výsledkov prieskumu v rámci
opatrenia 9.3.1.1) vytvorenie mikroregiónu obcí zázemia mesta so
sídlom v Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a ekonomický
odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí horná Nitra, jednotlivé
obce v zázemí mesta

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Možnosti efektívnej
správy vecí verejných a
spolupráce samospráv pri
plnení prenesených a

9.3.2.1.

Realizovať medzi starostami obcí zázemia mesta Prievidza
prieskum s cieľom zistiť záujem o spoločnú správu vybraných
prenesených a originálnych kompetencií samosprávy v rámci
spoločného obecného úradu situovaného v Prievidzi
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originálnych kompetencií
v rámci spoločných
obecných úradov

9.3.2.2.

9.3.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí horná Nitra, jednotlivé
obce v zázemí mesta

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje Združenia miest a obcí
horná Nitra a jednotlivých obcí v zázemí
mesta

Analyzovať dopady (vrátane finančných) na rozpočet mesta
súvisiace s potenciálnym zriadením spoločného obecného úradu
pre obce zázemia Prievidze so sídlom v Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a ekonomický
odbor MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí horná Nitra, jednotlivé
obce v zázemí mesta

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

V prípade záujmu o spoločnú správu vybraných kompetencií zo
strany obcí zázemia mesta (na základe výsledkov prieskumu
v rámci opatrenia 9.3.2.1) a za predpokladu pozitívnych dopadov
na rozpočet mesta Prievidza (na základe výsledkov analýzy
v rámci opatrenia 9.3.2.2) zriadiť v Prievidzi spoločný obecný
úrad
Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomický odbor MsÚ a odbor vnútornej
správy MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí horná Nitra, jednotlivé
obce v zázemí mesta

Termín
realizácie:

od 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

Cieľ 9.4. Profilácia mesta Prievidza ako centra prirodzeného regiónu horná Nitra
Nástroj
9.4.1.

Opatrenie
Užšia spolupráca a
presadzovanie spoločných
záujmov miest a obcí
okresov regiónu hornej
Nitry v rámci
Trenčianskeho
samosprávneho kraja

Nástroj
9.4.2.

9.4.1.1.

Pripraviť návrh mechanizmu pravidelných stretnutí zástupcov
samospráv obcí a miest regiónu horná Nitra s poslancami
Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolených za obvod
Prievidza do krajského zastupiteľstva s cieľom presadzovať
spoločne záujmy regiónu v rámci kraja
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí hornej Nitry, poslanci
Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolení
za obvod Prievidza

Termín
realizácie:

2007-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Vnútorné posilnenie
genius loci mesta
Prievidza, identity a
príslušnosti obyvateľov
mesta zvyšovaním

9.4.2.1.

Vyhradiť v rámci vyučovacieho procesu na školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza časť výučby pre
oblasť regionálnej identity a histórie (vrátane exkurzií)
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor školstva MsÚ
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povedomia o histórii a
tradíciách mesta a regiónu

Nástroj
9.4.3.

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Propagácia mesta
Prievidza ako centra
hornej Nitry v rámci
spoločnej propagácie
regiónu hornej Nitry
navonok

9.4.3.1.

9.4.3.2.

9.4.3.3.

SZ 10

Spolupráca na
realizácii:

Pripraviť obsahový a časový plán pre propagáciu mesta Prievidza
navonok a rozvoj cestovného ruchu v meste na roky 2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby regionálneho rozvoja MsÚ a
sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra,
Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi,
SACR

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Pripraviť dohodu ohľadom marketingového plánu a spoločného
postupu miest a obcí regiónu horná Nitra pri propagácii regiónu
a spoločnej prezentácii regiónu na podujatiach
veľtržného/výstavného typu konaných mimo regiónu v rámci SR
či v zahraničí
Zodpovedný za
realizáciu:

odbor výstavby regionálneho rozvoja MsÚ a
sekretariát primátora mesta

Spolupráca na
realizácii:

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra,
Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi,
Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Dobudovanie a dovybavenie Turisticko-informačnej kancelárie
(TIK) v Prievidzi
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Spolupráca na
realizácii:

TIK

Termín
realizácie:

2008-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Cieľ 10.1. Transparentné rozhodovanie
Nástroj
10.1.1.

Opatrenie
Prehľadné zverejňovanie
všetkých
relevantných
informácií
o činnosti
samosprávy mesta na
internetovej stránke mesta

10.1.1.1.

Včasné zverejňovanie termínov rokovaní mestského zastupiteľstva
(MsZ) a materiálov zaradených do programu rokovaní MsZ,
zverejňovanie materiálov schválených MsZ, zverejňovanie
zápisníc a prepisov zvukových záznamov zo zasadnutí MsZ, resp.
zverejňovanie audio či video záznamov zo zasadnutí MsZ na
internetovej stránke mesta
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10.1.1.2.

Nástroj
10.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát prednostu MsÚ, odbor vnútornej
správy MsÚ

Spolupráca
realizácii:

sekretariátu
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

na

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát

Zverejňovanie interpelácií podaných poslancami a odpovedí na ne,
ako aj poslaneckých podnetov či sťažností, ktoré nemajú charakter
interpelácie na internetovej stránke mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát prednostu MsÚ, odbor vnútornej
správy MsÚ

Spolupráca
realizácii:

sekretariátu
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

na

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát

Opatrenie
Obmedzenie
možnosti
konfliktu záujmov

10.1.2.1.

10.1.2.2.

Zverejňovanie tzv. majetkových priznaní verejných funkcionárov
mesta podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát prednostu MsÚ, odbor vnútornej
správy MsÚ

Spolupráca
realizácii:

komisia na ochranu verejného záujmu MsZ

na

Termín
realizácie:

2007 a následne každoročne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vypracovať a prijať Etický kódex voleného predstaviteľa
samosprávy a Etický kódex pracovníkov mestského úradu
a príspevkových organizácií mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát prednostu MsÚ, odbor vnútornej
správy MsÚ

Spolupráca
realizácii:

komisia na ochranu verejného záujmu MsZ

na

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 10.2. Otvorená samospráva
Nástroj
10.2.1.

Opatrenie
Priblíženie správy
verejných občanovi

vecí

10.2.1.1.

Zverejnenie kontaktov na poslancov mestského zastupiteľstva
(telefónnych čísel, emailových adries či adries osobných
webstránok) resp. zverejnenie oznamu, že poslanec MsZ si nepraje
zverejňovanie kontaktov
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariátu
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

Spolupráca
realizácii:

odbor vnútornej správy MsÚ

Termín
realizácie:

na

(referát

2007
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Finančné zdroje
na realizáciu:
10.2.1.2.

10.2.1.3.

Nástroj
10.2.2.

vlastné zdroje

Zverejňovanie informácií, ktoré mesto poskytlo na žiadosť podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
vrátane samotných žiadostí, súhrnne na jednom mieste v rámci
samostatnej rubriky na internetovej stránke mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariátu
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

Spolupráca
realizácii:

odbor vnútornej správy MsÚ

na

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát

Aktualizácia informačnej brožúry Mesto pre občana alebo
Sprievodca samosprávou mesta Prievidza a jej distribúcia
občanom mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariátu
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

Spolupráca
realizácii:

relevantné odbory MsÚ, MsZ

na

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát

Opatrenie
Priestor na diskusiu a
alternatívne názory

10.2.2.1.

10.2.2.2.

Zriadenie „virtuálnej schránky dôvery“ na internetovej stránke
mesta (ako doplnenie k jestvujúcej „fyzickej“ schránke dôvery
v priestoroch MsÚ)
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

Spolupráca
realizácii:

odbor vnútornej správy MsÚ

na

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát

Sprevádzkovanie tematického fóra – výmeny názorov obyvateľov
mesta na vybrané témy – na internetovej stránke mesta
Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát
primátora
mesta
marketingu a komunikácie)

Spolupráca
realizácii:

odbor vnútornej správy MsÚ

na

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

(referát
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10.5.

MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA REALIZÁCIE OPATRENÍ Z FONDOV EÚ

Realizáciu vyššie popísaných opatrení je možné počas programovacieho obdobia 2007-2013 spolufinancovať z fondov EÚ
a štátneho rozpočtu. V nasledovných tabuľkách sú na základe programových manuálov k operačným programom popísané
možné zdroje spolufinancovania opatrení, ktoré by mohla samospráva mesta Prievidza realizovať ako oprávnený žiadateľ,
a to podľa príslušnosti opatrení k jednotlivým strategickým zámerom definovaným v stratégii rozvoja mesta:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie:

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Skupina aktivít:

a) investičné
3.2.1 podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné
tabule, chodníky, lyžiarske bežecké trate a iné)
3.2.2 vytváranie a podpora existujúcich TIK
b) neinvestičné
3.2.3 podpora propagácie regiónov
3.2.4 podpora budovania partnerstiev medzi samosprávou a súkromným sektorom
3.2.5 podpora ponuky produktov CR

Podporované aktivity:

a) investičné
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb
na inžinierske siete
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu súvisiaceho s účelom využitia stavby,
vrátane IKT vybavenia
b) neinvestičné
• marketingové a propagačné aktivity
• propagácia regiónov, tvorba propagačných a informačných materiálov

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

a) investičné
min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk
b) neinvestičné
min. 1 000 000 Sk a max. 15 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

len obce SR mimo Bratislavského kraja, ktoré sú v Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
SR do roku 2013 zaradené do území s medzinárodným a národným významom a ako územia
v regióne vyššej kategórie ako príslušný región

PHSR Prievidza:

opatrenie 1.3.2.1 a 1.3.3.1

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk

SZ 3

RAST ZAMESTNANOSTI

Operačný program:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os:

1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie:

1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a
dlhodobej nezamestnanosti

Skupina aktivít:

Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti
Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou
Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Podporované aktivity:

podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti; podpora začlenenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce
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formou lokálneho, regionálneho, národného alebo pilotného projektu; podpora rozšírenia
neštátnych služieb zamestnanosti najmä do regiónov postihnutých dlhodobou
nezamestnanosťou
Finančné zdroje:

95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

neuvádzajú sa

Doba realizácie:

neuvádza sa

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR mimo Bratislavského kraja

PHSR Prievidza:

opatrenie 3.2.2.2 a 3.4.1.1

Ďalšie informácie:

www.sia.gov.sk

Operačný program:

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os:

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Skupina aktivít:

1.2.1 výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov
1.2.2 budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov (výnimočne s veľkým socioekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR)
1.2.3 výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov
a technologických priestorov vrátane sieti)
1.2.4 iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom

Podporované aktivity:

podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti
priemyslu a služieb predovšetkým pre MSP (výkup pozemkov, výstavba, rekonštrukcia a
obnova budov, inžinierske siete a ďalšie)

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

• v prípade hnedých parkov sa min. nestanovuje, max. 10 000 000 eur
• v prípade zelených parkov sa min. nestanovuje, max. 6 000 000 eur
• v prípade ostatných aktivít sa max. ani min. nestanovuje (až vo výzve)

Doba realizácie:

max. 36 mesiacov

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR mimo Bratislavského kraja zaradené do pólov rastu (alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové organizácie)

PHSR Prievidza:

opatrenie 3.5.1.1

Ďalšie informácie:

www.sario.sk

SZ 4

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie:

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Skupina aktivít:

2.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
2.1.2 budovanie nových zariadení
2.1.3 obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

Podporované aktivity:

• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb
na inžinierske siete
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
• budovanie nových stavieb pre účely zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu súvisiaceho s účelom využitia stavby,
vrátane IKT vybavenia
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Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

min. 8 000 000 Sk a max. 100 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR s výnimkou Bratislavského kraja (obce zaradené medzi póly rastu sú prioritné,
obce nezaradené medzi póly rastu sú neprioritné, pričom sú definované i výnimky; budovanie
nových zariadení možné len v póloch rastu s počtom obyvateľov nad 5 000)

PHSR Prievidza:

opatrenie: 4.2.3.2 / 4.3.1.1 až 4.3.1.3 / 4.3.2.1 až 4.3.2.3

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk

SZ 5

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A A ROZVOJ ŠKOLSKEJ, KULTÚRNEJ A INFORMAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

Operačný program:

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os:

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Skupina aktivít:

1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
1.1.2 Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ
1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
1.1.4 Podpora systému otvorenej školy
1.1.5 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských
zariadení

Podporované aktivity:

smerujúce k uskutočneniu obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím
inovovaných foriem a metód výučby k príprave absolventa, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania; koncentrované na zvyšovanie kvality
kľúčových kompetencií a zručností žiakov:
1 Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo
vedomostnej spoločnosti
2 Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a
rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3 Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám
miestnych komunít
4 Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

nie sú stanovené (až vo výzve)

Doba realizácie:

nie je stanovená (až vo výzve)

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR mimo Bratislavského kraja

PHSR Priveidza:

opatrenie 5.1.1.1 až 5.1.1.3 / 5.1.2.1 / 5.1.2.2 / 5.2.1.1 / 5.2.1.2

Ďalšie informácie:

www.asfeu.sk

Operačný program:

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os:

2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie:

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Skupina aktivít:

2.1.1 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania
2.1.2 Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní
2.1.3 Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní
2.1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch
2.1.5 Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu
2.1.6 Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania
2.1.7 Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
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2.1.8 Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a
informálneho vzdelávania
Podporované aktivity:

podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov:
1 Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly
kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach
2 Zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch
ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého
života
3 Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb
na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti
4 Vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a
informálneho vzdelávania

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

nie sú stanovené (až vo výzve)

Doba realizácie:

nie je stanovená (až vo výzve)

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR mimo Bratislavského kraja

PHSR Prievidza:

opatrenie 5.2.4.1

Ďalšie informácie:

www.asfeu.sk

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie:

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Skupina aktivít:

1.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
1.1.2 obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

Podporované aktivity:

• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb
na inžinierske siete (najmä ZŠ s počtom žiakov nad 200)
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu súvisiaceho s účelom využitia stavby,
vrátane IKT vybavenia

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

min. 8 000 000 Sk a max. 100 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 18 mesiacov

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR s výnimkou Bratislavského kraja (obce zaradené medzi póly rastu sú prioritné,
obce nezaradené medzi póly rastu sú neprioritné, pričom sú definované i výnimky)

PHSR Prievidza:

opatrenie 5.3.1.1 až 5.3.1.3 / 5.3.2.1 / 5.3.3.1

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk

Operačný program:

Operačný program Informačná spoločnosť

Prioritná os:

1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie:

1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej
úrovni

Skupina aktivít:

1 rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni
2 rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované aktivity:

zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy
prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov
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na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie
verejnej správy v SR podľa §4 zákona č. 275/2006 Z. z.
Finančné zdroje:

85 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

nie sú stanovené

Doba realizácie:

nie je stanovená

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR

PHSR Prievidza:

opatrenie 5.4.2.1 a 5.4.2.2

Ďalšie informácie:

www.roopis.vlada.gov.sk

SZ 6

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

4 Regenerácia sídiel

Opatrenie:

4.1 Regenerácia sídiel

Skupina aktivít:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí

Podporované aktivity:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty (spoločne aspoň štyri nižšie menované
operácie)
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene
• výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás,
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov, zastávok, verejných hygienických zariadení,
• rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií
• úprava a regulácia povodí v intraviláne
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
• spoločne aspoň štyri vyššie menované operácie
• podpora aspoň 2 zariadení občianskej infraštruktúry v rámci iných opatrení ROP
• obnova aspoň 3 bytových domov
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• samostatne dopytovo-orientované projekty (menované vyššie) aj mimo pólov rastu

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
min. 5 000 000 Sk a max. 70 000 000 Sk
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
min. 8 000 000 Sk a max. 150 000 000 Sk
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
min. 3 000 000 Sk a max. 70 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
len obce SR zaradené do pólov rastu mimo Bratislavského kraja
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1 000 v mestách mimo Bratislavského kraja
s aspoň 15 000 obyvateľmi obce SR
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
len vidiecke obce SR zaradené do Atlasu rómskych komunít mimo Bratislavského kraja

PHSR Prievidza:

opatrenie 6.1.4.1 / 6.1.5.1 / 6.2.2.1 až 6.2.2.3

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk
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Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie:

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Skupina aktivít:

a) investičné
3.2.1 podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné
tabule, chodníky, lyžiarske bežecké trate a iné)
3.2.2 vytváranie a podpora existujúcich TIK
b) neinvestičné
3.2.3 podpora propagácie regiónov
3.2.4 podpora budovania partnerstiev medzi samosprávou a súkromným sektorom
3.2.5 podpora ponuky produktov CR

Podporované aktivity:

a) investičné
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb
na inžinierske siete
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu súvisiaceho s účelom využitia stavby,
vrátane IKT vybavenia
b) neinvestičné
• marketingové a propagačné aktivity
• propagácia regiónov, tvorba propagačných a informačných materiálov

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

a) investičné
min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk
b) neinvestičné
min. 1 000 000 Sk a max. 15 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

len obce SR mimo Bratislavského kraja, ktoré sú v Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
SR do roku 2013 zaradené do území s medzinárodným a národným významom a ako územia
v regióne vyššej kategórie ako príslušný región

PHSR Prievidza:

opatrenie 6.2.2.1 až 6.2.2.3

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk

SZ 7

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Operačný program:

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

4 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie:

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Skupina aktivít:

I. skupina
zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho
odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
II. skupina
dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho
odpadu

Podporované aktivity:

zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu
komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu,
dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho
odpadu

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

min. sa nestanovuje, max. spresnené vo výzvach

Doba realizácie:

nestanovuje sa
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Územná oprávnenosť:

všetky obce SR (alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie)

PHSR Prievidza:

opatrenie 7.1.2.1

Ďalšie informácie:

www.opzp.sk

Operačný program:

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

4 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie:

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Skupina aktivít:

I. skupina
úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne
vhodným zneškodnením
II. skupina
zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy
III. skupina
zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov
dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
IV. skupina
podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov

Podporované aktivity:

zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov; z hľadiska spôsobu využitia pôvodných
vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie
odpadov

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

min. sa nestanovuje, max. spresnené vo výzvach

Doba realizácie:

nestanovuje sa

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR (alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie)

PHSR Prievidza:

opatrenie 7.1.2.2

Ďalšie informácie:

www.opzp.sk

Operačný program:

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

4 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie:

4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Skupina aktivít:

I. skupina
monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
II. skupina
sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží

Podporované aktivity:

súvisiace s inventarizáciou environmentálnych záťaží na Slovensku, vo vybudovaní
informačného systému environmentálnych záťaží, v stanovení kritérií pre prioritizáciu
environmentálnych záťaží vo vzťahu k potrebe ich sanácie

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

min. sa nestanovuje, max. spresnené vo výzvach

Doba realizácie:

nestanovuje sa

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR (alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie)

PHSR Prievidza:

opatrenie 7.1.4.2

Ďalšie informácie:

www.opzp.sk
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Operačný program:

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Opatrenie:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Skupina aktivít:

a) do 31.12.2010 v nasledovnom prioritnom poradí:
I. skupina
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO
II.skupina
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO
do 150 000 EO
III. skupina
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO
do 15 000 EO
b) od 1.1.2011:
IV. skupina
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie
kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO

Podporované aktivity:

zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti
územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej
environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Limity na výdavky:

min. sa nestanovuje, max. spresnené vo výzvach

Doba realizácie:

nestanovuje sa

Územná oprávnenosť:

všetky obce SR (podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS,
ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Slovenskej republiky a jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a
Vodného plánu Slovenska, pričom – kde je to vhodné – sa odporúča spoločná realizácia
projektov zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou aj odvádzanie a čistenie
odpadových vôd)

PHSR Prievidza:

opatrenie 7.3.1.1

Ďalšie informácie:

www.opzp.sk

SZ 8

ZVÝŠENIE KVALITY OSTATNÝCH SÚČASTÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBYVATEĽOV

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

4 Regenerácia sídiel

Opatrenie:

4.1 Regenerácia sídiel

Skupina aktivít:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí

Podporované aktivity:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty (spoločne aspoň štyri nižšie menované
operácie)
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene
• výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás,
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov, zastávok, verejných hygienických zariadení,
• rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií
• úprava a regulácia povodí v intraviláne
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
• spoločne aspoň štyri vyššie menované operácie
• podpora aspoň 2 zariadení občianskej infraštruktúry v rámci iných opatrení ROP
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• obnova aspoň 3 bytových domov
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• samostatne dopytovo-orientované projekty (menované vyššie) aj mimo pólov rastu
Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
min. 5 000 000 Sk a max. 70 000 000 Sk
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
min. 8 000 000 Sk a max. 150 000 000 Sk
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
min. 3 000 000 Sk a max. 70 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

a) samostatne dopytovo-orientované projekty
len obce SR zaradené do pólov rastu mimo Bratislavského kraja
b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1 000 v mestách mimo Bratislavského kraja
s aspoň 15 000 obyvateľmi obce SR
c) projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
len vidiecke obce SR zaradené do Atlasu rómskych komunít mimo Bratislavského kraja

PHSR Prievidza:

opatrenie 8.1.1.3

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk

SZ 9

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Operačný program:

Regionálny operačný program

Prioritná os:

3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie:

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Skupina aktivít:

a) investičné
3.2.1 podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné
tabule, chodníky, lyžiarske bežecké trate a iné)
3.2.2 vytváranie a podpora existujúcich TIK
b) neinvestičné
3.2.3 podpora propagácie regiónov
3.2.4 podpora budovania partnerstiev medzi samosprávou a súkromným sektorom
3.2.5 podpora ponuky produktov CR

Podporované aktivity:

a) investičné
• projektové a inžinierske práce, externý projektový manažment a verejné obstarávanie
• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb
na inžinierske siete
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu súvisiaceho s účelom využitia stavby,
vrátane IKT vybavenia
b) neinvestičné
• marketingové a propagačné aktivity
• propagácia regiónov, tvorba propagačných a informačných materiálov

Finančné zdroje:

95 % výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu (systém refundácie)

Limity na výdavky:

a) investičné
min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk
b) neinvestičné
min. 1 000 000 Sk a max. 15 000 000 Sk

Doba realizácie:

max. 20 mesiacov

Územná oprávnenosť:

len obce SR mimo Bratislavského kraja, ktoré sú v Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
SR do roku 2013 zaradené do území s medzinárodným a národným významom a ako územia
v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
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PHSR Prievidza:

opatrenie 9.4.3.1 až 9.4.3.3

Ďalšie informácie:

www.ropka.sk
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