
1. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA 

1.1. 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: 
 

 
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. 

ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV MESTA 
A ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V MESTE 
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1.2. 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 INFRAŠTRUKTÚRA ŠKOLSTVA 
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, informačnú modernizáciu, podporu výučby cudzích jazykov a princípov 
otvorenej školy. Súčasťou kvalitného vzdelávania je i kvalitné vybavenie infraštruktúrou v oblasti školstva. 

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 a skúseností s riešením 
problémov vznikajúcich na území miest. 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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1.3. CIELE A NÁSTROJE 
Realizácia strategických zámerov mesta sa bude opierať o nasledovné ciele a nástroje: 

SZ 1 PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE 
 

Cieľ Nástroj 
1.1.1. Zefektívnenie, zjednodušenie a sprehľadnenie systému miestnych daní, 

ktoré ukladá a spravuje mesto 
1.1.
  

Zníženie finančného a 
administratívneho zaťaženia 
obyvateľov a 
podnikateľských subjektov v 
meste 

1.1.2. Prehodnotenie ostatných miestnych daní 

1.2.1. Zrušenie obmedzení času prevádzky v obchode a v službách  1.2.
 
  

Zlepšenie konkurenčných 
podmienok pre podnikanie, 
obchod a služby   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.
  

Vytvorenie podmienok pre 
rozvoj cestovného ruchu v 
meste a okolí 

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

SZ 2 HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA 
 

Cieľ Nástroj 
2.1.1. Zníženie spotreby samosprávy 
2.1.2. Prehodnotenie výdavkov, ktoré priamo nesúvisia priamo s úlohami 

samosprávy 

2.1. Zvýšenie hospodárnosti a 
úspor v oblasti výdavkov 
mestskej samosprávy 

2.1.3. Efektívnejšie a transparentnejšie verejné obstarávanie tovarov a služieb 
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.
  

Stratégia manažovania 
majetku a dlhu 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 Nástroj 
3.1.1. Definovanie predstavy mestskej samosprávy o vlastnom prístupe k 

riešeniu problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v súčasnom 
legislatívnom prostredí 

3.1. Uplatňovanie vlastného 
prístupu mesta k riešeniu 
problémov nezamestnanosti 
a riešenia hmotnej núdze 3.1.2. Podpora decentralizácie rozhodovania o riešení problémov 

nezamestnanosti a pomoci v hmotnej núdzi na úroveň miestnych a 
regionálnych samospráv 

3.2.1. Rozvoj aktivačných prác pre nezamestnaných organizovaných mestom 
a ním zriadenými organizáciami 

3.2. Aktivizovanie dlhodobo 
nezamestnaných k 
zmysluplnej činnosti 3.2.2. Vytváranie podmienok pre organizovanie aktivačných prác inými 

subjektmi v meste 
3.3.1. Využívanie inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi na 

zvýšenie motivácie nezamestnaných k vlastnej aktivite 
3.3. Motivovanie 

nezamestnaných k pracovnej 
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. Zvýšenie informovanosti o 
možnostiach zamestnať sa 
alebo začať podnikať 

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

3.5. Podpora tvorby nových 
pracovných miest 

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

 

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
 

Cieľ Nástroj 
4.1.1. Definovanie potrieb objektívne znevýhodnených obyvateľov Prievidze 

najmä z hľadiska potreby poskytovania sociálnych služieb 
4.1. Definovanie zamerania 

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

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. Dobudovanie infraštruktúry 
sociálnych služieb v meste 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. 
 

Podpora poskytovania 
kvalitných sociálnych 
služieb v meste 
 

4.4.4. Poskytovanie priestorov pre činnosť mimovládnych a cirkevných 
organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti 
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SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A INFRAŠTRUKTÚRA ŠKOLSTVA 
 

Cieľ Nástroj 
5.1.1. 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. Skvalitnenie obsahu 
vzdelávania na základných 
školách 

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. Vytvorenie systému školy 
otvorenej celej rodine 

5.2.5. Zefektívnenie systému mimoškolskej záujmovej činnosti 
5.3.1. Rekonštrukcia školských budov v meste 
5.3.2. Zlepšenie vybavenia škôl pomôckami 
5.3.3. Informatizácia a internetizácia základných škôl 

5.3. Skvalitnenie školskej 
infraštruktúry 

5.3.4. Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie škôl 
5.4. Rozvoj športových aktivít 

detí a mládeže 
5.4.1. Podpora športových aktivít detí a mládeže 

 

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Cieľ Nástroj 
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. Dobudovanie a skvalitnenie 
cestnej infraštruktúry 

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. Odľahčenie cestnej dopravy 
na území mesta 6.2.2. Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území 

mesta (cyklotrasy) 
6.3. Rozšírenie možností využitia 

letiska Úkrniská 
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 Nástroj 
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 v 
meste 

7.1.4. Skvalitnenie odpadového hospodárstva v meste 

7.1. Rozvoj odpadového 
hospodárstva 

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 

 

SZ 8 ZVÝŠENIE KVALITY OSTATNÝCH SÚČASTÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

Cieľ Nástroj 
8.1. Udržateľnosť kvality 

životného prostredia v meste 
8.1.1. Vytvorenie predpokladov pre udržateľný rozvoj zložiek životného 

prostredia v meste 
8.2.1. Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň 8.2.  Zlepšenie kvality verejných 

priestranstiev 8.2.2. Prevencia, kontrola a odstraňovanie znečisťovania verejných plôch 
psami 

 

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE 
 

Cieľ Nástroj 
9.1.1. Spolupráca s partnerskými mestami v zahraničí s cieľom výmeny 

informácií a skúseností 
9.1. Rozvoj medzinárodnej 

spolupráce 
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. Rozvoj medziregionálnej 
spolupráce 

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. Rozvoj medziobecnej 
spolupráce 

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. Profilácia mesta Prievidza 
ako centra prirodzeného 
regiónu horná Nitra 

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 
10.1.1. Prehľadné zverejňovanie všetkých relevantných informácií o činnosti 

samosprávy mesta na internetovej stránke mesta 
10.1. Transparentné rozhodovanie 

10.1.2. Obmedzenie možnosti konfliktu záujmov 
10.2.1. Priblíženie správy vecí verejných občanovi 10.2. Otvorená samospráva 
10.2.2. Priestor na diskusiu a alternatívne názory 
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1.4. 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 Opatrenie 
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, 
napríklad dani z pozemkov 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

november 2007  

1.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

Analyticky 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 

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

1.1.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

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 

1.1.2.1. 

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: 

- 

1.1.2. Prehodnotenie ostatných 
miestnych daní 

1.1.2.2. 

Termín 
realizácie: 

do 30.9.2008  
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   Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Cieľ 1.2. Zlepšenie konkurenčných podmienok pre podnikanie, obchod a služby   

Nástroj Opatrenie 
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 (napríklad 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 

1.2.1. Zrušenie obmedzení času 
prevádzky v obchode a v 
službách 

1.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

Upraviť VZN č. 80/2005 tak, aby sa zamedzila finančná podpora 
z rozpočtu mesta Prievidza fyzickým alebo právnickým 
podnikateľským subjektom  
Zodpovedný za 
realizáciu: 

ekonomický odbor MsÚ  

Spolupráca na 
realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

do 30.11.2007 

Termín 
účinnosti: 

od 1.1.2008 

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

1.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

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

Nástroj Opatrenie 
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 

1.3.1.
  

Podpora poskytovania 
ubytovacích kapacít v 
cestovnom ruchu zrušením 
dane za ubytovanie 

1.3.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 
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Nástroj Opatrenie 
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 
sekretariát primátora mesta (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 

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)   

1.3.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastní zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

Po dohode s MsÚ Bojnice a ďalšími obcami hornej Nitry vytvoriť 
a priebežne napĺňať vzájomne prepojený informačný systém (web-
portál) 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 sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta)   

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia obchodu a služieb a komisia 
podnikateľských aktivít MsZ 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 priebežne 

1.3.3.
  

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

1.3.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 

SZ 2 HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA 
 
Cieľ 2.1. Zvýšenie hospodárnosti a úspor v oblasti výdavkov mestskej samosprávy 

Nástroj Opatrenie 
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 

2.1.1.
  

Zníženie spotreby 
samosprávy  

2.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

V nadväznosti analýzu Prievidza – funkčná samospráva, so 
zameraním na prehodnotenie výdavkov, ktoré nesúvisia priamo s 
úlohami samosprávy (osobitne výdavky do hospodárstva) 

2.1.2.
  

Prehodnotenie výdavkov, 
ktoré priamo nesúvisia 
priamo s úlohami 
samosprávy 

2.1.2.1. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

ekonomický odbor MsÚ 
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Spolupráca na 
realizácii: 

relevantné odbory MsÚ 

Termín 
realizácie: 

september 2008 

   

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

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 

Spolupráca na 
realizácii: 

mestské príspevkové, rozpočtové organizácie 
a ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2007 

2.1.3.
  

Efektívnejšie a 
transparentnejšie verejné 
obstarávanie tovarov a 
služieb  

2.1.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Cieľ 2.2.   Stratégia manažovania majetku a dlhu mesta 

Nástroj Opatrenie 
Osobitným VZN alebo inou formou (napr. štatútom) 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 

Termín 
účinnosti: 

od 1.1.2008 

2.2.1.
  

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

2.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

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 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 1.9.2007 

2.2.2.
  

Zefektívnenie správy 
majetku mesta 

2.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  
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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 2008 priebežne 

  2.2.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

V nadväznosti na schválenú „Koncepciu manažovania aktív 
a pasív mesta Prievidza“ znižovať dlh mesta, osobitne z výnosov 
z predaja spoluúčastín 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 

2.2.3.
  

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

2.2.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

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

Nástroj Opatrenie 
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: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ, 
odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2008 

3.1.1.
  

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

3.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

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 

3.1.2.
  

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

3.1.2.1. 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 
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 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: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ, 
odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Spolupráca na 
realizácii: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi, Trenčiansky samosprávny kraj, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 

  

3.1.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

 
Cieľ 3.2. Aktivizovanie dlhodobo nezamestnaných k zmysluplnej činnosti 

Nástroj Opatrenie 
Systematické organizovanie menších obecných služieb, ktoré sú 
určené na zlepšenie život, 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 

3.2.1.1. 

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 

Spolupráca na 
realizácii: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

3.2.1.
  

Rozvoj aktivačných prác 
pre nezamestnaných 
organizovaných mestom a 
ním zriadenými 
organizáciami 

3.2.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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) 

3.2.2.
  

Vytváranie podmienok pre 
organizovanie aktivačných 
prác inými subjektmi v 
meste 

3.2.2.1. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor vnútornej správy MsÚ  
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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 

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 

Termín 
realizácie: 

2008 

  

3.2.2.2. 

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 Opatrenie 
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 

3.3.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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 

3.3.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje  

3.3.1.
  

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

3.3.1.3. 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) 
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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  

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

3.3.2.1. 

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: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi 

Spolupráca na 
realizácii: 

mimovládne organizácie, odbor starostlivosti 
o občana MsÚ (sociálne oddelenie)  

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

3.3.2.
  

Individuálny prístup k 
nezamestnaným – 
motivovanie 
nezamestnaných k osobnej 
zodpovednosti 

3.3.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

štátny rozpočet, externé zdroje  

 
 
Cieľ 3.4. Zvýšenie informovanosti o možnostiach zamestnať sa alebo začať podnikať 

Nástroj Opatrenie 
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: 

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie), Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prievidzi, Trenčiansky 
samosprávny kraj, mestské samosprávy 
v regióne, podnikateľské subjekty  

3.4.1.
  

Informovanie 
nezamestnaných o 
pracovných príležitostiach 
na regionálnom trhu práce 

3.4.1.1. 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 
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 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: 

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta), Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

3.4.1.2. 

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: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi 

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

  

3.4.1.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

štátny rozpočet 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta) 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

3.4.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi   

Spolupráca na 
realizácii: 

mimovládne organizácie, odbor starostlivosti 
o občana MsÚ (sociálne oddelenie) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

3.4.2.
  

Informovanie 
zamestnávateľov o 
možnostiach využívania 
nástrojov aktívnej politiky 
trhu práce 

3.4.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

externé zdroje, vlastné zdroje 
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Nástroj Opatrenie 
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: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Termín 
realizácie: 

2007 

3.4.3.1. 

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: 

inštitúcie zaoberajúce sa podporou malého 
a stredného podnikania 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie), podnikateľské združenia, 
podnikateľské subjekty 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

3.4.3.
  

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

3.4.3.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

externé zdroje, vlastné zdroje 

 
Cieľ 3.5. Podpora tvorby nových pracovných miest 

Nástroj Opatrenie 
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 
sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta) 

Spolupráca na 
realizácii: 

Prievidza Invest, s. r. o. 

Termín 
realizácie: 

od roku 2007 

3.5.1.
  

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

3.5.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, 
súkromný kapitál 

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
 
Cieľ 4.1. Definovanie zamerania sociálnej politiky mesta Prievidza 

Nástroj Opatrenie 
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: 

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta) 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2008 

4.1.1.
  

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

4.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 
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Nástroj Opatrenie 

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), sociálna, zdravotná a bytová 
komisia MsZ 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2008 

4.1.2.
  

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

4.1.2.1. 

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 Opatrenie 
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 

4.2.1.1. 

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 

4.2.1.2. 

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: 

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie), sociálna, zdravotná a bytová 
komisia MsZ, mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

4.2.1.
  

Rozšírenie a rozvoj 
opatrovateľskej služby 

4.2.1.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 
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Nástroj Opatrenie 
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 

4.2.2.1 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

Poskytovanie spoločného stravovania dôchodcov podľa § 16 
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, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

4.2.2.
  

Poskytovanie prepravnej 
služby, spoločného 
stravovania dôchodcov  

4.2.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta), odbor 
starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie) 

Spolupráca na 
realizácii: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

4.2.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

Rekonštrukcia objektov klubov dôchodcov na Bojnickej ceste a na 
Ul. 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), sekretariát primátora 
mesta (oddelenie pre strategický rozvoj mesta) 

Termín 
realizácie: 

2008 

4.2.3.2. 

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 

4.2.3.
  

Podpora činnosti klubov 
dôchodcov a záujmových 
združení seniorov 

4.2.3.3. 

Termín 
realizácie: 

priebežne 
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   Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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

sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ, 
mimovládne organizácie, odbor starostlivosti 
o občana MsÚ (sociálne oddelenie), 
sekretariát primátora mesta (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta) 

Termín 
realizácie: 

2008-2009 

4.2.4.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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), sekretariát primátora mesta 
(oddelenie pre strategický rozvoj mesta) 

Spolupráca na 
realizácii: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,  

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

4.2.4.
  

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

4.2.4.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 
Cieľ 4.3. Dobudovanie infraštruktúry sociálnych služieb v meste 

Nástroj Opatrenie 
Vybudovanie domova dôchodcov – penziónu pre dôchodcov 
Prievidza rekonštrukciou objektu na Ulici S. Chalúpku 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2008-2010 

4.3.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

Vybudovanie domova dôchodcov – penziónu pre dôchodcov 
Prievidza rekonštrukciou objektu na Ul. 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), sekretariát primátora 
mesta (oddelenie pre strategický rozvoj mesta) 

Termín 
realizácie: 

2008 

4.3.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

4.3.1. Vybudovanie nových 
zariadení sociálnych 
služieb  

4.3.1.3. Vybudovanie sociálneho a zdravotného zariadenia HOSPIC 
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Zodpovedný za 
realizáciu: 

ekonomický odbor MsÚ (majetkové 
oddelenie),  sekretariát primátora mesta 
(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 

 
Nástroj Opatrenie 

Rekonštrukcia Integračného centra zdravotne postihnutých v 
Prievidzi 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

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

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie)  

Termín 
realizácie: 

2008-2010 

4.3.2.1. 

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 

4.3.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

Rekonštrukcia útulku 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

ekonomický odbor MsÚ (majetkové 
oddelenie), sekretariát primátora mesta 
(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 

4.3.2. Rekonštrukcia 
existujúcich zariadení 
sociálnych služieb 

4.3.2.3. 

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 Opatrenie 
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) 

4.4.1.
  

Analýza možností 
zefektívnenia 
poskytovania sociálnych 
služieb v meste 

4.4.1.1. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie), sociálna, zdravotná a bytová 
komisia MsZ 
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Spolupráca na 
realizácii: 

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 

  

4.4.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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

sekretariát primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie mesta) 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

priebežne 

4.4.2.
  

Zabezpečenie 
informovanosti 
obyvateľov Prievidze o 
sociálnych službách v 
regióne 

4.4.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

sociálna, zdravotná a bytová komisia MsZ,  

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie), mimovládne organizácie, 
podnikatelia – súkromní sponzori 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

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

4.4.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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), SMMP, s. r. o. 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie)  

4.4.4.
  

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

4.4.4.1. 

Termín 
realizácie: 

priebežne 



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

 

 - 24 -

 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: 

MsZ, SMMP, s. r. o. 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor starostlivosti o občana MsÚ (sociálne 
oddelenie)  

Termín 
realizácie: 

2009 

  

4.4.4.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 

SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A INFRAŠTRUKTÚRA ŠKOLSTVA 
 
Cieľ 5.1. Skvalitnenie obsahu vzdelávania na základných školách 

Nástroj Opatrenie 
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 odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

5.1.1.1. 

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 

5.1.1.2. 

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: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

5.1.1.
  

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

5.1.1.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 
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Nástroj Opatrenie 
Školská politika mesta Prievidza zameraná na podporu 
uplatňovania slobody škôl a tvorivosti učiteľov pri formovaní 
obsahu vzdelávania 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.1.2.1. 

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 odborno-
metodické)  

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

5.1.2.
  

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

5.1.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické)  

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy  

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.1.3.
  

Využívanie 
experimentálnych foriem 
výučby 

5.1.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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 

5.1.4.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

Vypracovanie systémov hodnotenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu na jednotlivých základných školách 

5.1.4.
  

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

5.1.4.2. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

základné školy 
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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 výchovno-
vzdelávacieho 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 

  

5.1.4.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje  

 
Cieľ 5.2. Vytvorenie systému školy otvorenej celej rodine 

Nástroj Opatrenie 
Zvyšovanie informovanosti základných škôl o možnostiach 
uplatňovania modelu otvorenej školy 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.1.1. 

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 odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 

5.2.1.
  

Realizácia modelu 
otvorenej školy 

5.2.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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 odborno-
metodické), komisia školstva MsZ, komisia 
mládeže a voľnočasových aktivít MsZ, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.2.
  

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

5.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné 
externé zdroje, 
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Nástroj Opatrenie 
Spolupráca s Úniou materských centier. Podpora aktivít pre matky 
s malými deťmi 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) a sekretariát primátora mesta 
(projektový manažér) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.3.1. 

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 školstva MsÚ (oddelenie správy 
a ekonomiky) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.3.
  

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

5.2.3.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 

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

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické)  

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.4.1. 

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 školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.2.4
  

Podpora vzdelávacích 
aktivít pre seniorov 

5.2.4.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

Audit mimoškolskej záujmovej činnosti v meste Prievidza 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické) 

5.2.5.
  

Zefektívnenie systému 
mimoškolskej záujmovej 
činnosti 

5.2.5.1. 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia mládeže a voľnočasových aktivít, 
komisia školstva MsZ, základné školy, CVČ, 
mimovládne organizácie 
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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 odborno-
metodické)  

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

priebežne 

  

5.2.5.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Cieľ 5.3. Skvalitnenie školskej infraštruktúry   

Nástroj Opatrenie 
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 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ, 
sekretariát primátora (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2008-2010 

5.3.1.1. 

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 Ul. D. 
Krmana 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ, 
sekretariát primátora (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta 

Spolupráca na 
realizácii: 

základné školy, materské školy, odbor 
školstva MsÚ 

Termín 
realizácie: 

2008-2010 

5.3.1.2. 

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. Matúšku, MŠ na Ul. M. Mišíka, MŠ na Ul. Vl. Clementisa, 
MŠ na Ul. Š. Závodníka 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ, 
sekretariát primátora (oddelenie pre 
strategický rozvoj mesta)  

Spolupráca na 
realizácii: 

základné školy, materské školy, ZUŠ, odbor 
školstva MsÚ 

Termín 
realizácie: 

2009-2011 

5.3.1.
  

Rekonštrukcia školských 
budov v meste 

5.3.1.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje  

 
Nástroj Opatrenie 
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Postupné zvyšovanie a skvalitňovanie vybavenia škôl školskými 
pomôckami 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

základné školy 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor školstva MsÚ, komisia školstva MsZ, 
mimovládne organizácie, sponzori 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.3.2.
  

Zlepšenie vybavenia škôl 
pomôckami 

5.3.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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

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

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor školstva MsÚ (oddelenie odborno-
metodické), komisia školstva MsZ, základné 
školy, mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.3.3.1. 

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 odborno-
metodické) 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia školstva MsZ, základné školy, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.3.3.
  

Informatizácia a 
internetizácia základných 
škôl 

5.3.3.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 

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 odborno-
metodické), komisia školstva MsZ, základné 
školy 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.3.4.
  

Vytváranie podmienok pre 
viaczdrojové financovanie 
škôl 

5.3.4.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Cieľ 5.4. Rozvoj športových aktivít detí a mládeže   
 

Nástroj Opatrenie 
Finančná a ekonomická podpora športových aktivít detí a mládeže 
v zmysle Zásad podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste 
Prievidza. Každoročná aktualizácia Zásad.  

5.4.1.
  

Podpora športových 
aktivít detí a mládeže 

5.4.1.1. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

komisia športu 



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

 

 - 30 -

Spolupráca na 
realizácii: 

základné školy, 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: 

komisia športu 

Spolupráca na 
realizácii: 

základné školy, športové, telovýchovné 
a turistické kluby 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

  

5.4.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

komisia športu 

Spolupráca na 
realizácii: 

športové, telovýchovné a turistické kluby 

Termín 
realizácie: 

2007 

5.4.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

Aktívnejší podiel športových klubov na činnosti športových tried 
a školských športových stredísk a na organizácii a priebehu 
školských športových súťaží 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

základné školy 

Spolupráca na 
realizácii: 

športové, telovýchovné a turistické kluby, 
komisia športu 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

5.4.2.
  

Spolupráca so športovými 
klubmi v meste 

5.4.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, externé zdroje 

 

 

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Cieľ 6.1.   Dobudovanie a skvalitnenie cestnej infraštruktúry 

Nástroj Opatrenie 
Vytvorenie predpokladov pre súlad trasy rýchlostnej cesty R2     
(v trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom) s ÚPN mesta 
Prievidza 

6.1.1.
  

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

6.1.1.1. 

Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ 
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Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2007 
 

 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje (v rámci aktualizácie ÚPN 
mesta) 

Koordinácia prípravy územia pre výstavbu rýchlostnej cesty R2 
v katastrálnom území mesta (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 

6.1.1.2. 

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 
 

  

6.1.1.3 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 
 
 

Nástroj Opatrenie 
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 

6.1.2.1. 

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 
(sprostredkovanie výkupu pozemkov v trase obchvatu pre SSC) 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

Slovenská správa ciest, Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR 

6.1.2.
  

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

6.1.2.2. 

Termín 
realizácie: 

2008-2010 
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 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 
 

6.1.2.3 

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 

  

6.1.2.4 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nástroj Opatrenie 
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 

6.1.3.1. 

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 

6.1.3.
  

Riešenie bariérneho efektu 
železničnej siete na území 
mesta 

6.1.3.2 

Spolupráca na 
realizácii: 

Slovenská správa ciest, Železnice SR 
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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 

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

odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

Železnice SR 

Termín 
realizácie: 

2007-2013 

6.1.3.3 

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 

  

6.1.3.4 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
 
 
 
 

Nástroj Opatrenie 
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, 
dopravná komisia pri MsZ 

Spolupráca na 
realizácii: 

Slovenská správa ciest, Trenčiansky 
samosprávny kraj 

Termín 
realizácie: 

priebežne v období 2007-2013 
 

6.1.4.
  

Zvýšenie priepustnosti 
cestných križovatiek v 
intraviláne mesta 

6.1.4.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

 
Nástroj Opatrenie 
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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, dopravná komisia pri MsZ 

Spolupráca na 
realizácii: 

potenciálni spoluinvestori 

Termín 
realizácie: 

priebežne 2007-2013 

6.1.5. Riešenie statickej dopravy 
v centre mesta a v 
obytných zónach - 
sídliskách 

6.1.5.1 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje v súčinnosti s potenciálnymi 
spoluinvestormi 

 
Cieľ 6.2.   Odľahčenie cestnej dopravy na území mesta 

Nástroj Opatrenie 
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 

6.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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 

6.2.1.2 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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 

6.2.1.
  

Analýza možností 
zatraktívnenia MHD pre 
obyvateľov mesta 

6.2.1.3 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, adekvátny príspevok ostatných 
dotknutých spoločností, fondy EÚ 

 
Nástroj Opatrenie 
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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 

6.2.2.1. 

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 

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 

6.2.2.2. 

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 
 

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

6.2.2.3 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, 
súkromné zdroje 

 
 
 
 
 
Cieľ 6.3.   Rozšírenie možností využitia letiska Úkrniská 

Nástroj Opatrenie 
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 

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

6.3.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, 
súkromné zdroje 
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SZ 7 SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Cieľ 7.1. Rozvoj odpadového hospodárstva  

Nástroj Opatrenie 
Vypracovanie nového Programu odpadového hospodárstva (POH) 
mesta Prievidza, 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: 

- 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

7.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

Spracovanie strategickej koncepcie odpadového hospodárstva 
mesta Prievidza, stanovujúcej ciele, nástroje, mechanizmy 
a finančné zabezpečenie rozvoja odpadového hospodárstva 
v meste 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

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

Spolupráca na 
realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

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

7.1.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

- 

Termín 
realizácie: 

do roka 2010 

7.1.2.1. 

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: 

- 

Termín 
realizácie: 

do roka 2010 

7.1.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

Realizácia rozširovania ďalších spôsobov likvidácie odpadov (s 
možnosťou vybudovania spaľovne odpadov) 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

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

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

7.1.2.3. 

Spolupráca na 
realizácii: 

- 
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Termín 
realizácie: 

2007-2013    

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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 

7.1.3.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

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 

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

7.1.3.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 

Nástroj Opatrenie 
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: 

- 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

7.1.4. Skvalitnenie odpadového 
hospodárstva v meste 

7.1.4.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

- 

Termín 
realizácie: 

2007-2013 

7.1.4.2. 

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: 

- 

Termín 
realizácie: 

2007-2015 

  

7.1.4.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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) 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

7.1.5. Zjednodušenie 
a spresnenie systému 
úhrady poplatkov za 
komunálny odpad 

7.1.5.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 
 
 
 
Cieľ 7.2. Rozvoj tepelného hospodárstva 

Nástroj Opatrenie 
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, mestské 
zastupiteľstvo  

Spolupráca na 
realizácii: 

PTH, a. s. 

Termín 
realizácie: 

2007-2010 

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

7.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 
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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, mestské 
zastupiteľstvo 

Spolupráca na 
realizácii: 

odbor vnútornej správy MsÚ (právne 
oddelenie) 

Termín 
realizácie: 

2007-2010 

  7.2.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Cieľ 7.3. Rozvoj vodného hospodárstva 

Nástroj Opatrenie 
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 

7.3.1. Zlepšenie služieb vo 
vodnom hospodárstve 

7.3.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 
 
 
 
SZ 8  ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Cieľ 8.1. Udržateľnosť kvality životného prostredia v meste 

Nástroj Opatrenie 
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: 

podnikateľský sektor, verejnosť 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

8.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

8.1.1. Vytvorenie predpokladov 
pre udržateľný rozvoj 
zložiek životného 
prostredia v meste 

8.1.1.2. 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 
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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: 

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

 
Cieľ 8.2. Zlepšenie kvality verejných priestranstiev 

Nástroj Opatrenie 
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 

8.2.1. Zlepšenie starostlivosti 
o mestskú zeleň 

8.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 
 
 
 

Nástroj Opatrenie 
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 

8.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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

8.2.2. Prevencia, kontrola 
a odstraňovanie 
znečisťovania verejných 
plôch psami 

8.2.2.2. 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.). 
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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) 

 

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE 
 
Cieľ 9.1. Rozvoj medzinárodnej spolupráce 

Nástroj Opatrenie 
Pripraviť časový a obsahový plán bilaterálnej spolupráce mesta 
Prievidza s jeho súčasnými partnerskými mestami na úrovni 
samospráv na roky 2007-2010 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

sekretariát primátora mesta  

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2007 

9.1.1.1. 

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 

9.1.1. Spolupráca s partnerskými 
mestami v zahraničí 
s cieľom výmeny 
informácií a skúseností 

9.1.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

sekretariát primátora mesta (projektový 
manažér) a odbor výstavby a regionálneho 
rozvoja MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

Euroregión Bílé – Biele Karpaty, Trenčiansky 
samosprávny kraj 

Termín 
realizácie: 

2007-2013 

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

9.1.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet 

 
Cieľ 9.2. Rozvoj medziregionálnej spolupráce 

Nástroj Opatrenie 
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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: 

sekretariát primátora mesta (projektový 
manažér) a odbor výstavby a regionálneho 
rozvoja MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2007-2013 

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 

9.2.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet 

 
Nástroj Opatrenie 

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: 

sekretariát primátora mesta (projektový 
manažér), Združenie miest a obcí hornej Nitry 
(resp. Združenie pre rozvoj regiónu horná 
Nitra, Regionálna rozvojová agentúra) 

Spolupráca na 
realizácii: 

Členovia Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty 

Termín 
realizácie: 

2007-2013 

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

9.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet 

 
Cieľ 9.3. Rozvoj medziobecnej spolupráce 

Nástroj Opatrenie 
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 

9.3.1.1. 

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 

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 
 

9.3.1.2. 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

2008    

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 

Nástroj Opatrenie 
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  
Zodpovedný za 
realizáciu: 

sekretariát primátora mesta 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

2007 

9.3.2.1. 

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 

9.3.2.2. 

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: 

sekretariát primátora mesta, ekonomický 
odbor a odbor vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

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

Termín 
realizácie: 

Od 2008  

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

9.3.2.3. 

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 Opatrenie 
9.4.1. Užšia spolupráca a 

presadzovanie spoločných 
záujmov miest a obcí 
okresov regiónu hornej 
Nitry v rámci 

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  
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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 

 Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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 

Spolupráca na 
realizácii: 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

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

9.4.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

Pripraviť obsahový a časový plán propagácie mesta Prievidza 
navonok 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 

Termín 
realizácie: 

2007-2008 

9.4.3.1. 

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 

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

9.4.3.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet 

 
SZ 10  TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA 
 
Cieľ 10.1. Transparentné rozhodovanie 

Nástroj Opatrenie 
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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 
Zodpovedný za 
realizáciu: 

sekretariát prednostu mestského úradu, odbor 
vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariátu primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

10.1.1.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

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 mestského úradu, odbor 
vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariátu primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

10.1.1.
  

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

10.1.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
Nástroj Opatrenie 

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 mestského úradu, odbor 
vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia na ochranu verejného záujmu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2007 a následne každoročne 

10.1.2.1. 

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 mestského úradu, odbor 
vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

komisia na ochranu verejného záujmu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2008 

10.1.2.
  

Obmedzenie možnosti 
konfliktu záujmov 

10.1.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 
 
Cieľ 10.2. Otvorená samospráva 

Nástroj Opatrenie 
10.2.1.
  

Priblíženie správy vecí 
verejných občanovi 

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 



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

 

 - 46 -

Zodpovedný za 
realizáciu: 

odbor vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariátu primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie) 

Termín 
realizácie: 

2007 

 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

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: 

odbor vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

sekretariátu primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie) 

Termín 
realizácie: 

priebežne 

10.2.1.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

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

sekretariátu primátora mesta (referát 
marketingu a komunikácie) 

Spolupráca na 
realizácii: 

relevantné odbory MsÚ, MsZ 

Termín 
realizácie: 

2007 

  

10.2.1.3. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

 
 

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

odbor vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

referát marketingu a komunikácie mesta 
sekretariátu primátora 

Termín 
realizácie: 

2007 

10.2.2.1. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 

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

odbor vnútornej správy MsÚ 

Spolupráca na 
realizácii: 

referát marketingu a komunikácie mesta 
sekretariátu primátora 

Termín 
realizácie: 

2007 

10.2.2.
  

Priestor na diskusiu a 
alternatívne názory 

10.2.2.2. 

Finančné zdroje 
na realizáciu: 

vlastné zdroje 
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