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U NÁS MÁTE V CENE
NEHNUTEĽNOSTI:
- PRÁVNY SERVIS
- SPRÁVNY POPLATOK
- HYPOTEKÁRNY SERVIS 
- PROVÍZIU

Bc. Elena Drevenáková
0908 869 969

 

HYPOTEKÁRNE A REALITNÉ
KLIENTSKE CENTRUM

Jednáme s vami na rovinu,
nič neskrývame :) 
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Vážení čitatelia, 

letné obdobie je najmä o oddychu a krásnych zážitkoch. Tie budú všetkým v tomto roku 
dopriate a umožnené. Na vlastnej koži sme však pocítili, že oddych a cestovanie nie sú 
samozrejmosťou. 

Tieto veci nazvime ťarchou jednotlivca, ale čo taká samospráva, ktorá v tejto zložitej situácii 
musela riadiť chod obce, zabezpečiť plynulé financovanie, pokračovanie projektov,  riešiť 
zložité medziľudské vzťahy... 

Funkčné obdobie 2018 až 2022 bolo pre predstaviteľov samospráv ťažkou skúškou. 
Poznačené bolo nečakanými situáciami a okamihmi, ktoré môžeme definovať aj ako 
ojedinelý jav. V prílohe, ktorú držíte  v rukách, milí čitatelia, sa máličko obzrieme dozadu 
a zhodnotíme uplynulé obdobie očami niektorých verejne činných osôb. Pohovoríme o 
nedávnej minulosti, ale zaostríme aj na budúcnosť. 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a za čas, ktorý nám venovali.

Krásne leto želá kolektív redakcie
MY noviny v Prievidzi.
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ZMOS: Nová analýza poukazuje na zmysel
a význam miestnych daní a poplatkov
Štúdiavystríhaaj pred
nekoncepčnousnahou
o legislatívnezmeny.

SLOVENSKOZdruženiemiest
a obcí Slovenska (ZMOS) vy-
pracovalo analýzu týkajúcu
sa problematiky miestnych
daní a poplatkov. Štúdia po-
ukazuje na to, že rozhodova-
cia právomoc samospráv
v tejto oblasti je jeden zo zá-
kladných fiškálnych nástro-
jov skvalitnenia života oby-
vateľov a zvýšenia kvality
verejných služieb.

Spracovaná analýza po-
zostáva z piatich kapitol.
„Prvá sa venuje legislatív-
nemu ukotveniu, druhá
štruktúre, funkciám a po-
staveniu miestnych daní
a poplatkov v systéme fun-
govania obce. Tretia hodnotí
systémy miestnych daní
v Európe vrátane kompará-
cie so Slovenskom. Štvrtá
kapitola obsahuje výsledky
prieskumu a v piatej sú de-
finované závery a odporúča-
nia,“ priblížil ústredný ria-
diteľ Kancelárie ZMOS Mi-
chal Kaliňák.

Dokument predstavuje
proces tvorby miestnych
daní, upozorňuje na špecifi-
ká niektorých z nich. Pou-
kazuje tiež na súvisiaci

problém so zvyšovaním
kompetencií samospráv bez
adekvátneho finančného
krytia zo strany štátu, úska-
lia efektívneho zdaňovania
pôdy v súvislosti s fragmen-
táciou pozemkov či očaká-
vanú novelizáciu predpisu
o miestnom poplatku za
rozvoj.

Štúdia rovnako vystríha
pred nekoncepčnou snahou
o legislatívne zmeny. „Je
potrebné konštatovať, že za
posledných osem rokov sa
prijímali zmeny v daňovom

zákone hlavne ako posla-
necké návrhy. Absentuje
systematická príprava a re-
alizácie legislatívnych
zmien formou vládneho ná-
vrhu so štandardným legis-
latívnym procesom,“ zdô-
raznil Kaliňák. „Napriek
činnosti pracovnej skupiny
na ministerstve financií
v rokoch 2017 a 2020 sa neu-
skutočnila riadna zmena zá-
kona, ktorá by plošne pre-
pracovala zákon v súvislos-
tiach s potrebami miest
a obcí, daňových a iných

subjektov a s potrebami ap-
likačnej praxe,“ skonštato-
val.

Analytická štúdia Miest-
ne dane a poplatky ako ná-
stroj na skvalitnenie života
obyvateľov miest a obcí bola
spracovaná v rámci národ-
ného projektu Podpora kva-
lity sociálneho dialógu vďa-
ka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu cez Operač-
ný program Ľudské zdroje.
Analýza je verejne prístupná
v knižnici na webstránke
ZMOS-u. (TASR)

ilustračné foto: Dreamstime

ÚMS: Dohoda na kolektívnej zmluve bude mať rovnako
vplyv na rozpočty miest
SLOVENSKO Dohoda na ko-
lektívnej zmluve bude mať
podľa Únie miest Slovenska
(ÚMS) rovnako vplyv aj na
rozpočty miest. Pre TASR to
uviedla hovorkyňa únie Da-
niela Piršelová v reakcii na
stredajšie (13. 7.) avizované
zvyšovanie platov zamest-
nancov v školstve. Podľa
Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS) by mohol byť
ďalší nárast výdavkov pre
mnohé samosprávy finanč-
ne náročný až nezvládnuteľ-
ný. „Rokovania s vládou
o krytí týchto zvýšených

výdavkov, žiaľ, oficiálne ne-
prebehli,“ skonštatovala
Piršelová.
Členské mestá ÚMS sa

preto na rokovaní Republi-
kovej rady dohodli, že kom-
plexne posúdia vplyvy všet-
kých zmien na ich rozpočty
a v septembri oznámia, aké
ďalšie kroky podniknú. Týka
sa to energií, inflácie, zvy-
šovania miezd či zvyšovania
minimálnejmzdy.
Únia tiež pripomenula, že

vplyvy budú regionálne od-
lišné. „Preto je potrebné pri-
jať systémové opatrenia,

ktoré budú riešiť aj prehlbu-
júce sa regionálne rozdiely,“
zdôraznila Piršelová. ÚMS
zároveň opakovane žiada
vládu SR, aby sa odhodlala
k diskusii o reforme verejnej
správy vrátane zmien vo fi-
nancovaní, k čomu sa zavia-
zala vo svojom programo-
vomvyhlásení.
Na finančné problémy sa-

mospráv poukazuje aj ZMOS,
podľa ktorého by bol pre
mnohé z nich ďalší nárast
výdavkov, ktorý bol vyroko-
vaný, finančne náročný, pre
menšie nezvládnuteľný.

„Išlo by o ekonomicky pato-
vú situáciu, ktorú je najlep-
šie ilustrovať malou obcou
na Záhorí, v MokromHáji by
toto spôsobilo výdavky iba
v škole a sociálnom zariade-
ní 30.000 eur, a ide o obec so
stovkami obyvateľov,“ uvie-
dol pre TASR Michal Kali-
ňák, ústredný riaditeľ Kan-
celárie ZMOS.

Združenie preto očakáva,
že rozhodnutie bude finanč-
ne kryté výlučne zo štátne-
ho rozpočtu a nesiahne sa
nímna príjmymiest a obcí.

(TASR)
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Anna Gulášová: Som vďačná za 
všetko, čo sa nám v obci podarilo

Malé obce majú 
menšie príjmy 
z  podielových 

daní, no rovnaké povin-
nosti ako veľké samosprá-
vy. Úspechy aj ťažkosti 
priblížila starostka Čavoja 
Anna Gulášová.

Uplynulé štyri roky boli 
veľmi náročné. Náročné 
jednak z  dôvodu, že to bolo 
moje prvé obdobie vo funk-
cii starostky obce a   človek 
potrebuje aspoň chvíľu na 
zorientovanie sa, a hlavne ná-
stup bol do nie jednoduchých 
podmienok. Tých zložitostí 
je celý rad: sme malá obec, 
s  počtom obyvateľov k  30. 
06. 2022 – 503, rozloha obce 
1524 hektárov, nadmorská 
výška 550 metrov nad mo-
rom, čo znamená  nízky prí-
jem z  podielových daní, vy-
soké náklady na údržbu obce 
či v letnom, alebo v zimnom 
období, zložité podmienky 
ohľadom vývozu komunálne-
ho odpadu a s tým súvisiace 
aj vysoké náklady. Skutočne 
musíme neustále  kalkulovať 
a zvažovať, na čo môžeme po-
užiť �nančné prostriedky, aby 
sme mali dostatok peňazí na 
úhrady faktúr, splátky úveru, 
mzdy zamestnancov, na ori-
ginálne kompetencie pre ZŠ 
s MŠ v Čavoji a na základný 
chod obce.

Čelili sme trom mimo-
riadnym situáciám. V  zime 
v roku 2019 nás zasiahla sne-
hová kalamita, v  júni 2019 
povodeň v  časti obce Horný 
koniec a  v  septembri 2020  
nám spadla prístupová ces-
ta do obce. V  tejto súvislosti 
sme vybudovali novú obsluž-
nú komunikáciu. Asfaltový 
koberec  v dĺžke približne 500 
metrov nám dodal TSK.

Covid-19  bol ďalší faktor, 
ktorý menil životy všetkým. 
Taktiež aj nám pribudlo 
mnoho práce navyše, mno-
ho obmedzení a za pochodu 
sme sa prispôsobovali novo-

vzniknutým situáciám. Pre 
dôchodcov a ľudí v karanténe 
sme varili obedy v kultúrnom 
dome, neskôr v ŠJ pri ZŠ. Tie-
to sme rozvážali občanom, 
zabezpečovali sme im ná-
kupy a všetko, čo potrebovali. 
Vytvorili sme MOM na testo-
vanie, zabezpečili sme očko-
vanie v obci a všetko, čo bolo 
potrebné v tejto súvislosti.

Podarilo sa veľa vecí
Na druhej strane napriek 

všetkým ťažkostiam sa nám 
podarilo: 

– zrekonštruovať kotolňu 
v ZŠ s MŠ na biomasu, spo-
jenú s  výmenou radiátorov 
v celej budove,

– odvodnili sme celú budo-
vu ZŠ s MŠ,

– zrekonštruovali sme bu-
dovu miestnej posilňovne, 
čo zahŕňalo  výmenu okien, 
dverí, zateplenie, novú fasá-
da, odkvapový a  odtokový 
systém,

– rekonštrukcia domu 
smútku zahŕňala vnútornú 
a  vonkajšiu omietku spolu 
s novým oplotením miestne-
ho cintorína,

– rekonštrukcia nevyuží-
vanej  budovy, kde sme vybu-
dovali karanténne centrum. 
Vymenili sme okná, podlahy, 
omietky vonkajšie, vnútorné, 
zateplenie budovy, vymenili 
strešnú krytinu, elektroinšta-
láciu, kúrenie, vybavenie,

– v obci sme začali budo-

vať skanzen, prvú etapu sme 
ukončili v roku 2020, vystavili 
sme tu dobové exponáty,

– v roku 2021/2022 prešiel 
kompletnou rekonštrukciu 
kultúrny dom, okrem výme-
ny kúrenia,

– v strede obce sme vybu-
dovali jazierko spolu s oddy-
chovou zónou,

– opravili a odvodnili  sme 
mnohé úseky miestnych ko-
munikácii /v  rámci svojich 
možností/ –   úsek cesty na 
Čavojci, na Podlán, Za Há-
jom, v   Dolnej Bielej vode, 
Šindrialskej,  pred Cobria-
lom, v Cobriali, Petriskov laz, 
v Slivine, pod Planými Hruš-
kami, .....

Plány boli a sú
Plánov sme mali, samo-

zrejme, omnoho viac, ako 
sa nám podarilo zrealizovať, 
ale snáď sa to podarí v nasle-
dujúcich obdobiach. Máme 
vypracovanú projektovú 
dokumentáciu k  zbernému 
dvoru, taktiež  projektovú 
dokumentáciu k  vodozádrž-
ným opatreniam, cyklotrasy, 
k výstavbe koreňovej čističky 
odpadových vôd, k  náučné-
mu a zážitkovému chodníku 
a mnoho ďalších plánov, ťaž-
ko je však dopredu niečo ho-
voriť, všetko bude závisieť od 
�nancií ktorými bude obec 
v  budúcnosti disponovať, 
ako aj od dotačného systému 
a úspešnosti projektov.

Atraktívna lokalita
V posledných  rokoch sme 

zaznamenali  zvýšený turis-
tický ruch, keďže Čavoj a jeho 
okolie poskytuje nespočet-
né množstvo prekrásnych 
zákutí, ciest pre pešiu turis-
tiku, ako aj cykloturistiku. 
Taktiež sa v súčasnosti stavia 
množstvo rekreačných chát, 
niekoľko rodinných domov 
a  podnikateľský subjekt bu-
duje v obci nájomné byty.

Kolektívna práca
Ako som v úvode uviedla, 

že to bolo pre mňa náročné 
obdobie, tak ako to v  živote 
chodí, mnoho mi toto  dalo 
a mnoho mi vzalo.  Dalo mi 
množstvo životných skúse-
ností, prinieslo do života veľa 
skvelých ľudí, veľa zážitkov, 
na druhej strane aj veľa bo-
lestivých sklamaní. Častokrát 
mi vzalo ilúzie a voľný čas.

Preto sa chcem touto ces-
tou poďakovať mojim priate-
ľom a mojim deťom, že mali 
pre mňa pochopenie  a trpez-
livosť, pochopenie  pre prácu, 
ktorú robím, a že sú mi opo-
rou. 

Taktiež sa chcem poďako-
vať všetkým zamestnancom 
obecného úradu, pracov-
níkom, ktorých sme počas 
štyroch rokov mali zamestna-
ných cez ÚPSVaR, ktorí vy-
konali neskutočné množstvo 
práce, tiež poslancom OZ, 
občanom obce a chalupárom, 
ktorým sa neťažilo priložiť 
ruku k dielu a boli  kedykoľ-
vek nápomocní.

Ďakujem FS Vrchárka, že 
nás sprevádza pri všetkých 
kultúrnych podujatiach, že 
nás reprezentuje a  že je no-
siteľom  ľudových tradícií. 
Poďakovanie patrí aj všetkým 
členom DHZ obce za ich ak-
tívnu činnosť. Som vďačná za 
všetko, čo sa nám v obci po-
darilo, je to výsledok kolektív-
nej práce a vzájomnej snahy.

  JUDr. Anna Gulášová,  
 starostka obce

TP22308146
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Richard Masný: Ani komplikácie 
nás nezastavia v rozvoji Čerenian
Posledné štyri roky ne-

boli jednoduché. Takto 
zhodnotil svoje pôso-

benie na čele Čerenian ich 
starosta Richard Masný. Viac 
povedal v rozhovore. 

Ako hodnotíte uplynulé 4 
roky v richtárskom kresle?

Neboli to jednoduché roky. 
Najmä pre to, čo sa posledné 
dva roky dialo. Aj preto, že 
obce dostávajú od štátu dosť 
naložené. Nemôžem povedať, 
že by to bola prechádzka ru-
žovou záhradou. 

Ovplyvnili alebo oddialili 
tieto udalosti rozvojové 
plány? 

Moje plány to veľmi ne-
ohrozilo. V Čereňanoch pre-
biehala výstavba kanalizácie. 
Mojím cieľom bolo následne 
opraviť cesty, ktoré v  obci 
neboli robené zhruba päť-
desiat rokov. Niektoré cesty 
neboli spravené vôbec. To 
znamená, že bola napríklad 
ulica s  dvadsiatimi domami 
a vôbec nemala vybudovanú 

žiadnu cestu. Keď pršalo, ženy 
chodili v gumákoch a na au-
tobusovej zastávke sa prezú-
vali do lodičiek, aby mohli 
ísť normálne do práce.  Ale 
rekonštrukciu ciest neovplyv-
nila pandémia ani nič iné. 

Ako hodnotíte spoluprácu 
ľudí v obci?

Krízové situácie ľudí spája-

jú, ale aj rozdeľujú. U nás to 
bolo tak ako v iných obciach, 
zhruba polovica k  polovi-
ci. Ale vždy keď bolo treba 
pomôcť, tak sa našli ľudia, 
ktorí boli ochotní a obci veľa 
obetovali, aby sme fungovali. 
Narážam aj na všetky možné 
testovania a iné činnosti. 

Veľa ľudí sa rozhodlo 
najmä z dôvodu pandémie 
vymeniť mestský život za 
vidiecky. Podnietilo vás to 
k ďalším aktivitám sme-
rom k výstavbe?

Príliv mestských ľudí do 
Čerenian nie je veľký. Môže 
to byť polohou Čerenian, že 
sú v  strede medzi mestami 
Prievidza a  Partizánske, tak-
že pre teoretického mestské-
ho záujemcu sme najďalej aj 
z jedného aj z druhého okre-
su. Ale záujem o výstavbu je. 
Ja som skôr zástancom indi-
viduálnej bytovej výstavby, 
nie panelákovej. Pre mňa je 
dedina vždy spojená s rodin-
ným domom a  s  niečím za 
tým domom, kde si človek 
vytvorí svoju oázu pokoja. 
Takže výstavbe sa plánujem 
intenzívne venovať.

Aké sú vaše plány do 
budúcna? 

Je to už spomínaná indi-
viduálna bytová výstavba. 
Ak všetky plány vyjdú tak, 
ako majú, tak sa nám môže 
podariť vybudovať jednu 
veľkú ulicu v obci. Počítam, 
že tam by mohlo vzniknúť 
až neuveriteľných osemde-
siat pozemkov. Toto je moja 
vízia, na ktorej pracujem už 
teraz. Keďže ide o veľký pro-
jekt, je to beh na dlhé trate 
s  množstvom komplikácii. 
Čo sa týka rekonštrukcií, 
chceme sa venovať kultúr-
nemu domu, ktorý je v zlom 
stave. Nebude to však jed-
noduché, pretože nie som 
nadšený z toho, ako fungujú 
eurofondy. Pretože žiados-
ti o  dotáciu sú neskutočne 
komplikovane koncipované, 
je to absurdné. Ale ani kom-
plikácie nás nezastavia v roz-
voji obce.

Čo by ste chceli odkázať 
ľuďom z Čerenian?

Jedinú vec. Ďakujem všet-
kým rozumným poslancom, 
ktorí sa tieto štyri roky snaži-
li o rozvoj obce. Ďakujem aj 
všetkým obyvateľom. Aj za 
trpezlivosť s  tým, čo všetko 
sme tu za uplynulé štyri roky 
prežili. Všetkým naozaj veľ-
mi ďakujem.

TP22308144
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Nezávislé organizácie hodnotia 
našu prácu pozitívne
Silvia Grúberová, prvá 

žena na primátorskom 
kresle v  Handlovej, 

hodnotí volebné obdobie 
a  naznačuje svoje plány do 
budúcnosti.

Ako hodnotíte uplynulé štyri 
roky?

Toto volebné obdobie je 
poznačené zdedenými problé-
mami, pandémiou, vojnou na 
Ukrajine, energetickou krízou 
a  zvyšovaním cien všetkých 
komodít. To všetko naše plány 
značne komplikovalo. Napriek 
tomu som sa snažila postupne 
s  kolegami presadzovať ich re-
alizáciu a  prijímať zodpovedné 
rozhodnutia v  súlade s  kompe-
tenčnými a  �nančnými mož-
nosťami mesta. Snažím sa hľadať 
spôsob, ako sa prekážkam posta-
viť čelom a zasadzovať sa o dobré 
riešenia. Treba na to pevnú vôľu, 
odhodlanie, výdrž a dobrých ko-
legov. A potom to ide.  

Čo sa vám podarilo?
Štyri roky sa snažíme zacho-

vať to dobré a  postupne zavá-
dzame inovácie. Za zásadné 
považujem zlepšenie �nančnej 
kondície mesta. V  15-roč-
nej histórii rebríčka INEKO 
bola vlani Handlová na zatiaľ 
najlepšom 35. mieste zo 141 
miest. Podarilo sa nám zmeniť 
organizačnú štruktúru v  úra-
de, naštartovať vzdelávanie za-
mestnancov, máme schválený 
etický kódex zamestnancov, 
prijali sme dôležité rozvojové 
dokumenty, plán dopravnej 
obslužnosti, máme spracovanú 
analýzu odpadového hospo-
dárstva s odporúčaniami, nový 
program rozvoja mesta na roky 
2022 – 2030 aj nové zásady hos-
podárenia s  majetkom mesta. 
Všetko sú to zmeny, ktorých 
výsledok bude vidieť neskôr. 
Teší ma, že kroky, ktoré pod-
nikáme, viedli k  pozitívnemu 
hodnoteniu Handlovej nezá-
vislými inštitúciami. Za riešenie 
podnetov od obyvateľov sme od 
Inštitútu pre dobre spravova-
nú spoločnosť dostali ocenenie 
Zlaté vedro, za plnenie princí-
pov dobrého demokratického 
vládnutia sa mesto Handlová 
stalo členom európskeho klubu 

vynikajúco spravovaných sa-
mospráv. Zamerali sme sa ale aj 
na komunikáciu s  verejnosťou. 
Zmodernizovali sme webové 
sídlo, sme aktívni na sociálnej 
sieti a mesto má modernú apli-
káciu, cez ktorú sa obyvatelia 
dozvedia všetko. Pritom sme 
sa museli vysporiadať s pandé-
miou Covid-19 aj s  prílevom 
ľudí utekajúcich pred vojnou.

Môžete spomenúť niektoré 
realizované projekty?

Najnovším projektom je re-
konštrukcia vnútrobloku na 
Morovnianskom sídlisku. Počas 
štyroch rokov sme vybudovali 
viac ako 100 parkovacích miest 
v rôznych lokalitách mesta. Pre 
komunitné aktivity postupne 
rozvíjame Handpark. Zre-
konštruovali sme ihrisko pri 
ZŠ Školská. Po dlhých rokoch 
máme novú strechu na dome 
kultúry aj v centre voľného času. 
Som rada, že sa nám podarilo 
zriadiť detské centrum Malin-
kovo. Samostatnou kapitolou 
je sociálna oblasť, kde sa nám 
podarilo opraviť strechu na 
budove neziskovej organizácie 
Jazmín, strechu na dome s opat-
rovateľskou službou, strechu 
kaplnky v Novej Lehote, vyme-
nili sme kotolňu v Senior centre 
Handlová. Zapojili sme sa do 
projektu „Podpora zamestnateľ-
nosti v regióne Horná Nitra“ na 
pomoc baníkom po ukončení 
ťažby uhlia. Posilnili sme opat-
rovateľskú službu a  pokračuje-
me v  terénnej sociálnej práci. 
Bohužiaľ, niektoré projekty sme 
pre opatrnosť museli zrušiť. 
Počas pandémie totiž nikto ne-
vedel predvídať, ako sa vyvinie 
ekonomika a aký bude výpadok 
podielových daní. Preto sme 
nerealizovali projekt moderni-
zácie kina a  nevybudovali sme 

detské jasle. Veľmi úzkostlivo 
prehodnocujeme každú inves-
tičnú akciu.

Na čo ste najviac hrdá?
Určite je to zvýšená starostli-

vosť o zeleň a verejné priestory 
v  meste. Poslanci dali zelenú 
zeleným rozhodnutiam, scelili 
sme pozemky v lesoch a získali 
les v 5. stupni ochrany. Založili 
sme novú neziskovú organizá-
ciu Handlovské lesy, ktorá pri-
pravuje pekné projekty. Veľmi 
ma teší aj reorganizácia a rozvoj 
mestskej obchodnej spoloč-
nosti HATER HANDLOVÁ. 
Stala sa sociálnym podnikom, 
ktorý dáva za príklad aj minis-
ter sociálnych vecí a  rodiny. 
V  kompetencii tejto organizá-
cie je odpadové hospodárstvo 
a  starostlivosť o  verejnú zeleň. 
V Handlovej máme kompostá-
reň, triedime biologicky rozloži-
teľný odpad, kuchynský odpad, 
olej, stále miesto má triedenie 
plastov, skla, kovov a  papiera. 
Naším plánom ostáva nastaviť 
poplatky za zvoz odpadu moti-
vačne pre obyvateľov.

Plánujete výstavbu bytov?
Úver zo Štátneho fondu roz-

voja bývania mesto Handlová 
splatí v roku 2042. Keby nájom-
níci platili pravidelne a neevido-
vali by sme vysoké nedoplatky, 
ktoré musí do�nancovať mesto 
z  vlastných zdrojov, určite by 
sme sa zaoberali výstavbou 
ďalších bytov. No v  aktuálnej 
situácii by to bola ekonomická 
samovražda. Preto som rada, 
že o  rozvoj bytového fondu 
v  meste prejavili záujem súk-
romné spoločnosti. Objekty vo 
vlastníctve Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, ktoré dlho 
chátrali, našli svojich nových 
majiteľov, ktorí ich premenia na 
byty. Ide o  bývalé gymnázium 
a internát bývalej strednej prie-
myselnej školy. Tieto zámery 
rada podporím aj z pozície pri-
mátorky. 

Ako hodnotíte spoluprácu 
v meste vo vzťahu k poslan-
com, ale aj obyvateľom? 
Krízové situácie spájajú, ale 
aj rozdeľujú...

Môžem povedať, že väčšina 

poslancov v  zastupiteľstve vidí 
veci veľmi podobne ako ja a za 
to som vďačná. Samozrejme, že 
nie vždy panuje dokonalá zho-
da. Považujem za dôležité vedieť 
spolu tvoriť kompromisy, a  to 
sa deje. Obyvatelia sú úžasní 
a mám pocit, že sa mnohé ko-
munity zjednotili a  zapájajú sa 
v rámci ich možností do života 
v meste. Ľudia fandia mestským 
aj dobrovoľníckym, športovým, 
kultúrnym aj environmentál-
nym aktivitám a tomu sa veľmi 
teším. Dodáva mi to energiu. 

Aké sú vaše plány do budúc-
na a na čo v prípade pokra-
čovania vo funkcii plánujete 
nadviazať?

Ak mi Handlovčania opäť 
vyjadria podporu vo voľbách, 
vidím mnohé príležitosti. 
V  rámci transformácie sú to 
predovšetkým projekty  vybu-
dovania priemyselného parku 
a  banského skanzenu v  areáli 
Bane Handlová. Spolu s poslan-
cami budeme pokračovať v re-
konštrukcii mestských komu-
nikácií, verejného osvetlenia, 
škôl, škôlok a verejných budov, 
vnútroblokov, budovať parko-
vacie miesta, budeme sa snažiť 
dokončiť projekt rekonštrukcie 
plavárne a  kúpaliska. Energiu 
vložíme do budovania a rozvoja 
športovísk aj cyklotrás. Budeme 
pokračovať v  propagácii na-
šich ikonických stavieb, rozvoji 
cestovného ruchu, uchovania 
baníckeho dedičstva, naštartu-
jeme rekonštrukciu fary v  No-
vej Lehote vrátane revitalizácie 
ovocného sadu. Nápadov je veľa 
a mám chuť a silu ich realizovať.

Mám za sebou výsledky, 
poznám potreby obyvateľov. 
Niektoré veci však z  pozície 
mesta ovplyvniť neviem. Preto 
budem spolu so svojim tímom 
kandidovať do župy, aby sme 
ako poslanci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja mohli 
zlepšovať podmienky v  našom 
regionálnom zdravotníctve, 
školstve, doprave a  mohli spo-
lurozhodovať o tom, aký úspeš-
ný bude náš región v budúcnos-
ti. Horná Nitra a okres Prievidza 
sú v období transformácie a  je 
potrebné, aby mali zodpovedné 
zastúpenie v zastupiteľstve TSK.
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Podnikateľom a samosprávam MAS Žiar 
rozdelí ešte celkovo 900-tisíc eur

Začínajúci podnikate-
lia môžu získať dotá-
ciu na rozbeh svojho 

podnikania. Tí skúsenejší 
môžu svoj biznis posilniť. 
Dotácie MAS Žiar posky-
tuje aj poľnohospodárom, 
mestám i  obciam. Stačí sa 
obrátiť na naše pracovníčky, 
ktoré vám radi poradia. 

Občianske združenie Žiar 
je výsledkom spolupráce se-
demnástich samospráv han-
dlovskej, pravnianskej doli-
ny a  Cigľa, podnikateľského 
a občianskeho sektora. Tieto 
obce a  ľudia v  nich majú 
spoločnú históriu, tradície 
a potenciál pre rozvoj cestov-
ného ruchu, no spája ich pre-
dovšetkým pohorie Žiar, od 
ktorého je odvodený aj názov 
organizácie. Pokrýva územie 
Cigeľ, Chrenovec-Brusno, 
Chvojnica, Handlová, Jalo-
vec, Kľačno, Lipník, Malá 
Čausa, Malinová, Nedože-
ry-Brezany, Nitrianske Prav-
no, Poluvsie, Poruba, Prave-
nec, Ráztočno, Tužina, Veľká 
Čausa.  Činnosť organizácie 
môžeme rozdeliť do dvoch 
hlavných oblastí. 

Prideľovanie dotácii
Prvou z  našich činností 

je prideľovanie dotácií. Aby 
sme tak mohli urobiť, naša 
organizácia sa v rámci opat-
renia 19.2 Programu rozvoja 
vidieka SR pre programové 

obdobie 2014-2020 uchádza-
la o �nančné prostriedky na 
základe spracovanej Straté-
gie rozvoja územia OZ Žiar 
v  rámci prístupu LEADER. 
Originálnym a  dôležitým 
znakom prístupu LEADER 
je založenie Miestnej akčnej 
skupiny (MAS). Tá má za úlo-
hu identi�kovať a zrealizovať 
stratégiu miestneho rozvoja, 
rozhodovať o  prideľovaní 
svojich �nančných prostried-
kov a riadiť ich. MAS rozho-
duje o  smerovaní a  obsahu 
stratégie miestneho rozvoja 
a robí rozhodnutia o rôznych 
projektoch, ktoré sa majú �-
nancovať. To znamená, že my 
v regióne najlepšie vieme, na 
čo samosprávy a  podnikate-

lia v regióne potrebujú získať 
peniaze. Na rozvoj územia 
získala MAS Žiar sumu 1 330 
098,11 € v  základnej alokácii  
a 624 583,77 € v dodatočnej 
alokácii.

Keďže sme získali spomí-
naný štatút MAS, môžeme 
realizovať a �nančne podpo-
rovať zámery, ktoré sa zapoja 
do našich výziev. Výzvy sú 
určené pre podnikateľský 
sektor z  územia pôsobenia 
MAS Žiar, poľnohospo-
dárov, ale aj samosprávy. 
Podporujeme ich z  dvoch 
operačných programov, a  to 
Programu rozvoja vidieka 
SR (PRV) a  Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP).  Ešte stále 
máme k  dispozícii približne 
200-tisíc eur pre podnikate-
ľov (IROP), 200-tisíc eur pre 
poľnohospodárov a  zhruba 
500-tisíc eur pre samosprávy 
(PRV). Výzvy za časť PRV 
budú pre samosprávy a poľ-
nohospodárov vyhlasované 
priebežne zrejme od novem-
bra roku 2022.  

Rôzne úlohy, rovnaký cieľ
Úloha MAS je na týchto 

operačných programoch rôz-
na. Na PRV zabezpečujeme 
vyhlásenie výzvy, adminis-
tratívnu kontrolu predlo-

žených projektov, odborné 
hodnotenie a na základe jeho 
výsledkov schválenie, resp. 
neschválenie projektov. Ná-
sledne odstupujeme projekt 
na konanie Pôdohospodár-
skej platobnej agentúre, ktorá 
proces overí a vydá konečné 
rozhodnutie. Zmluvný vzťah 
je medzi PPA a žiadateľom. 

Na IROP je úloha MAS 
odlišná, zmluvný vzťah je 
medzi MAS a  užívateľom, 
preto prebieha proces omno-
ho rýchlejšie. MAS vykonáva 
všetky kontroly a  je zároveň 
pre užívateľa aj platobnou 
jednotkou. V praxi to zname-
ná, že od predloženia žiadosti 
o  poskytnutie príspevku na 
MAS po vydanie oznámenia 
o schválení a podpis zmluvy 
prebehne spravidla cca 60 – 
70 kalendárnych dní. V tom-
to prípade neplatí, že je pro-
ces čerpania fondov zdĺhavý. 

Uvedomuje si náročnosť 
procesov a  byrokratickú zá-
ťaž pre žiadateľov, preto sa 
snažíme  pre potenciálnych 
žiadateľov pripravovať bez-
platne školenia, informačné 
dni a semináre. Okrem toho 
ponúkame pre potenciál-
nych žiadateľov individuálne 
konzultácie, ktoré sú taktiež 
bezplatné. Ani po schválení 
predložených projektov sa 

Sadové úpravy na zelených plochách na ulici Hviezdoslavova a na ulici Kpt. Nálepku – obec 
Nedožery-Brezany, výsadba zelene a úprava verejného priestranstva

S úsmevom na dvoch kolesách – TOMCAT GROUP s.r.o. – za-
vedenie novej služby pre verejnosť, požičovne elektrobicyklov

Pred

Po Po

Pred
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úloha MAS nekončí. Aj po 
schválení projektu vo fáze 
realizácie ponúkame ško-
liace aktivity pre úspešných. 
Hlavnou výhodou čerpania 
� nančných prostriedkov cez 
MAS je hlavne to, že rozho-
dovací proces prebieha v úze-
mí, na základe jeho potrieb.  
Doposiaľ bolo na MAS pred-
ložených 29 projektov, z toho 
22 projektov je schválených, 
v  realizácii, resp. aj zrealizo-
vaných, na 7 projektoch bolo 
konanie zastavené, resp. pri-
jímateľ od zmluvy odstúpil. 
V  rámci projektov bolo už 
zrealizované napríklad

•  Sadové úpravy na ze-
lených plochách na ulici 
Hviezdoslavova a  na Ulici 
kpt. Nálepku – Nedožery- 
Brezany

• Úprava verejného 
priestoru v obci Poluvsie

•  Rekonštrukcia autobuso-
vých zastávok v obci Poruba

•  Športovisko v obci Ma-
linová

• S  úsmevom na dvoch 
kolesách – podnikateľ Han-
dlová

• Podpora komunitného 
života – Nedožery-Brezany 

• Spoločenské kluby-Kľač-
no-rekonštrukcia – Kľačno

• Rekonštrukcia autobu-
sových zastávok – Nedože-
ry-Brezany

Zatiaľ z  podnikateľské-
ho sektora bol ukončený 
jeden projekt „S  úsmevom 
na dvoch kolesách“, v  rámci 
ktorého vznikla v území nová 
služba požičovne elektrobi-
cyklov. Viac o tejto službe sa 
môžu záujemcovia dozvedieť 
na www.tomcat.bike. MAS 
má ešte stále možnosť � nanč-
ne podporiť dobré projekty 
podnikateľov. V súčasnosti je 
výška príspevku 100-tisíc eur 
na projekt, čo predstavuje 55 
% z  celkových oprávnených 
výdavkov. Podporené môžu 
byť projekty zamerané na 
začatie, rozvoj podnikania 
a  inovácií mikro a   malých 
podnikov. Projekty môžu 
byť zamerané na vznik novej 
služby alebo na oblasť výroby. 
Viac informácií o výzve náj-
dete na našom webe www.
masziar.sk v  sekcii výzvy 
MAS, Integrovaný regio-

nálny operačný program,  
výzva s  kódom IROP-CL-
LD-P977-511-001 – aktivita 
A1-podnikateľský sektor. 

Propagácia nášho územia
Druhou hlavnou úlohou 

MAS je propagácia a  aktivi-
zácia územia. V  rámci tejto 
aktivity sa zúčastňujeme na 
podujatiach v  území. Spolu 
s dobrovoľníkmi sme vymys-
leli aktivitu „Spoznaj územie 
MAS Žiar“. Táto aktivita je 
určená hlavne pre deti a mlá-
dež, ale zapájajú sa aj rodičia. 
Na pripravené sadrové od-
liatky vymaľovávajú vlajky 
samospráv územia podľa 
predlohy. Pre menších máme 
pripravené erby a  vlajky  na 
papieri, čo je pre nich púta-
vejšie. Aktivita je veľmi ví-
taná, na podujatiach ju deti 
s  rodičmi, ako aj mládež 
vyhľadávajú. Čas, keď deti 
maľujú, využívame na rozho-
vory s rodičmi, kde sa snaží-

me prezentovať našu činnosť, 
informovať o území, jeho za-
ujímavostiach a možnostiach 
trávenia voľného času. 

Známe podujatia
Okrem toho organizujeme 

a � nančne podporujeme rôz-
ne podujatia v rámci územia.  
Medzi najvýznamnejšie pat-
rila Handlovská kapustnica 
a Jesenný deň detí Hornonit-
ria.  Nateraz sme prevzali od 
Združenia obcí Handlovskej 
doliny organizovanie Han-
dlovskej kapustnice, kde sa 
snažíme vždy priniesť nejakú 
novinku. Naposledy to bola 
„Virtualita a realita“, ale začali 
sme taktiež variť aj „Punčík 
od MASky“.  Zároveň sme 
pripravili pre deti zo škôl 
zdobenie vianočných strom-
čekov na námestí. Podujatie 
je bene� čné a tradičné v čase 
adventu. Výťažok za predaj 
kapustnice ide vždy na dobrú 
vec. 

Ďalším významným podu-
jatím bol Jesenný deň detí Hor-
nonitria v obci Nedožery-Bre-
zany. Deti z jednotlivých obcí 
navzájom súťažili a plnili rôz-
ne disciplíny, v ktorých využili 
svoju šikovnosť. MAS pripra-
vila úlohu „Spoznaj územie 
MAS Žiar“. Deti mali správne 
určiť a vymaľovať vlajku a erb 
podľa znenia úlohy. Za správ-
ne vykonanú úlohu dostali 
pridelené body. 

Naša činnosť je rôznorodá
Nadväzujeme spoluprácu 

s  rôznymi subjektmi či orga-
nizáciami v území. Napríklad 
spolupracujeme so Strednou 
odbornou školou v Handlovej, 
kde sme spolu so študentmi 
pripravili rôzne prezentačné 
predmety pre verejnosť. Štu-
denti vymysleli maľovanku 
a pexeso pre najmenších, kde 
vybrali za každú obec nie-
čo charakteristické, čo danú 
obec vystihuje. Tiež vymysleli 
vrecúška plnené levanduľou, 
ktoré slúžia ako voňavé zálož-
ky do knihy. 

Každoročne vyhlasujeme 
fotogra� ckú  súťaž „Naše NAJ 
z MAS Žiar“. Následne sa s fo-
togra� ami z územia zapájame 
do fotogra� ckej súťaže, ktorú 
vyhlasuje Národná sieť rozvoja 
vidieka SR.

Najbližšie sa pripravujeme 
spolu na výstavu Agrokom-
plex, kde sa snažíme naše 
územie prezentovať. Spolu 
s  nami sa prezentujú reme-
selníci, prípadne aj súbory 
z nášho územia. Okrem toho 
pripravujeme pre členov MAS 
exkurziu do iného územia, aby 
sme načerpali inšpiráciu, čo 
ešte v území dokážeme vytvo-
riť. Napr. by sme chceli zaviesť 
regionálnu značku na úrovni 
hornej Nitry. Tá nielenže za-
bezpečuje kvalitu miestnych 
výrobkov, produktov alebo 
služieb, ale hlavne podporuje 
predaj a vzájomnú spoluprácu 
na trhu.  Najlepšie sú príklady 
dobrej praxe z územia, kde už 
má značka svoju tradíciu. 

Športovisko v obci Malinová – obec Malinová – vytvoriť priestor 
na aktívne trávenie voľného času pre všetky generácie

TP22308154
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Obec Chrenovec-Brusno sa rozvíja 
aj napriek nepriaznivým situáciám

Volebné obdobie 2018 – 2022 
bolo v obci Chrenovec-Brusno 
plodné vo všetkých stránkach 

života. Život v  obci pokračoval bež-
ným tempom, až kým neprišla pandé-
mia covidu-19. No aj s touto situáciou 
sa obec Chrenovec-Brusno dobre vy-
sporiadala. 

Zo začiatku k tomu prispela aj pomoc 
občanov, ktorí šili rúška na tvár a boli ná-
pomocní v tej dobe.  Klub priateľov CO 
Chrenovec-Brusno a  dobrovoľní hasiči 
od začiatku zabezpečovali dezinfekciu 
priestorov a domácností, pomoc bojnic-
kej nemocnici, ale aj samotnú pomoc 
pri testovaní na covid-19. Obec dokázala 
zabezpečiť toto testovanie pre celú hand-
lovskú dolinu a vytvorila príjemné pros-
tredie pre všetkých občanov, ktorí sa tes-
tovania zúčastnili. No aj počas pandémie 
obec pracovala na rôznych projektoch. 

Za 180 500 eur bol ukončený projekt 
Zníženie energetickej náročnosti bu-
dovy obecného úradu, vo výške 31 000 
eur bola vybudovaná špeciálna učebňa 
v základnej škole, na ktorej boli v ďalšom 
projekte v sume 70 000 eur osadené fo-
tovoltické panely na výrobu elektrickej 
energie. Obci sa podarilo získať aj značné 
�nančné prostriedky vo výške 170 000 
eur na výmenu podláh v celej základnej 
škole a vyriešenie havarijného stavu jed-
nej vetvy kúrenia.  Aj dom služieb dostal 
z  dotačných �nancií novú strechu, za-
teplenie,  nové okná a  z  vlastných pro-
striedkov obec zrekonštruovala vnútorné 
priestory a bolo tak vytvorené príjemné 
prostredie pre návštevníkov. 

Obec nezabudla ani na tých, ktorí sa 
pričinili o  vydobytie slobody, získala �-
nančné prostriedky vo výške 2 900 eur 
a  zrekonštruovala pamätník obetiam 
padlým cez druhú svetovú vojnu. V rám-
ci šetrenia obecných prostriedkov sa 
obec zapojila do výzvy a dvakrát získala 
�nančné prostriedky v celkovej výške 115 
000 eur   na zabezpečenie opatrovateľskej 
služby. 

Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť
Keďže zdravotné stredisko v  obci už 

nespĺňa podmienky na súčasnú dobu, 
obec sa rozhodla zapojiť do výzvy, kde 
bola opäť úspešná a získala 1 006 000 eur 
na vybudovanie nového zdravotného 
strediska. Projekt je v  štádiu rozpraco-
vania, čaká sa už len na výsledky kontrol 
z ministerstva, aby sa mohlo začať budo-
vať a poskytnúť tak občanom kvalitnejšiu 
zdravotnú starostlivosť. V novom stredis-

ku budú ordinácie všeobecného lekára 
pre dospelých, pre deti a  dorast, zubná 
ambulancia, dentálna hygiena,  gyneko-
logická ambulancia a fyzioterapeut. Obec 
má na základe spolupráce s vedením boj-
nickej nemocnice zazmluvnených leká-
rov do všetkých ordinácií. 

V  súčasnej dobe v  obci prebieha vý-
stavba projektu vo výške 213 000 eur, kde 
sa z  budovy základnej školy, obecného 
úradu a  kultúrneho strediska zachytáva 
dažďová voda do podzemných a  nad-
zemných nádrží v celkovom objeme 100 
m3 a následne sa využíva na závlahu no-
vovybudovaných zelených stien, terás, 
veľkorozmerných kvetináčov, napájanie 
fontánky pred obecným úradom a polo-
suchého jazierka pri kultúrnom stredisku 
a čistia sa aj sedimentačné nádrže.

Smelé plány
Do najbližšieho obdobia má obec 

v pláne vybudovať chodník na cintoríne 
v miestnej časti Chrenovec, začalo sa bu-
dovanie kanalizácie, po ktorej bude treba 
zrekonštruovať miestne komunikácie. 
Obec čaká na vyhodnotenie projektov na 
vybudovanie zberného dvora, čistiaceho 
vozidla a vybavenie miestneho kultúrne-
ho strediska. V budove bývalej cukrárne, 
ktorú obec kúpila do svojho vlastníctva, 
obec plánuje zriadiť sociálny podnik, kde 
bude cukrárnička, pekárnička, vývarov-
ňa, kaviareň a vytvoria sa tak nové pra-
covné miesta a  príjemné prostredie pre 
všetkých občanov.  

Aj v športe naša obec dosahovala dob-
ré výsledky. Najviac športovcov je zapoje-
ných do miestneho futbalu, časť mládeže 
nás úspešne reprezentuje v  amatérskej 
hokejovej lige. Máme tu úspešných stol-
ných tenistov, ktorí hrajú okresnú súťaž, 
tradične sa organizuje  pionier cross 
a tento rok sa dievčatá zo základnej školy 
umiestnili v rámci kraja na peknom tre-
ťom mieste vo �orbale. 

Miestna organizácia Jednoty dôchod-
cov pravidelne organizuje činnosť pre 
mnohých občanov a vždy sa spolupodie-
ľa na organizácií obecných podujatí. 

V obci je aj miestna organizácia Čer-
veného kríža, ktorá zabezpečuje potra-

vinové balíčky a  zdravotnú pomoc pri 
obecných akciách. 

Mimo pandemického obdobia obec 
organizovala pre občanov tradičné podu-
jatia fašiangy, stavanie mája, deň detí, 
beh a vatra zvrchovanosti, obecné hody, 
vianočné trhy a ďalšie akcie, pri ktorých 
sa stretávali občania všetkých vekových 
kategórií.

Počas posledných štyroch rokov boli 
naši dobrovoľní hasiči vždy pripravení. 
Vykonali množstvo ostrých zásahov, kde 
chránili majetok občanov, na previerkach 
a  cvičeniach sa zdokonaľovali vo svojej 
príprave a boli vždy nápomocní pri obec-
ných akciách.

 
Ďalšie lákadlo obce

V  týchto dňoch obec získala ďalšiu 
atrakciu. Je známe, že v pieskovni na stra-
ne Brusna sa v minulosti  našli pieskovco-
vé gule a je tam vytvorený pekný náučný 
chodník, no pri budovaní vodozádrž-
ných opatrení sa za kultúrnym stredis-
kom v Chrenovci podarilo vykopať nie-
koľko pieskovcových gulí, čo je znakom 
toho, že popod celú handlovskú dolinu 
sa môžu nachádzať tieto gule a v minu-
losti tu bolo morské dno. Novonájdené 
gule boli umiestnené pred obecný úrad 
a budú tak skrášľovať jeho okolie. 

Počas celého volebného obdobia bol 
zabezpečený chod samosprávy, udržiaval 
sa verejný poriadok a čistota, pravidelne 
sa kosili cintoríny a vytvárali sa dôstojné 
podmienky pre život všetkých občanov. 
Ani počas najhorších dní pandémie ne-
bol obecný úrad zatvorený a každý klient 
nielen z našej obce bol vybavený. 

Za uplynulé obdobie treba poďakovať 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o chod a rozvoj 
obce. Obecné zastupiteľstvo pracovalo 
vždy v  prospech občanov, komisie boli 
aktívne a  nápomocné pri riadení obce. 
Ďakujem pracovníčkam obecného úra-
du, ktoré nehľadiac na pandémiu vždy 
ochotne vybavili, čo bolo treba, a s vede-
ním obce spolupracovali na všetkých pro-
jektoch. Poďakovanie patrí aj aktivačným 
pracovníkom, ktorí počas celého roka 
udržiavali čistotu obce, kosili priestory 
obce, pomáhali pri zbere konárov, likvi-
dovali čierne skládky a vykonávali mno-
hé práce, ktoré síce nie je vidno, ale sú 
potrebné. 

Z  toho, čo je napísané vyššie, možno 
posúdiť, či obec Chrenovec-Brusno na-
preduje, či sa rozvíja a  či vytvára dobré 
podmienky pre život všetkých občanov. 

 
 Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce

TP22308148
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Katarína Macháčková: Prievidza potrebuje 
vo vedení mesta stabilitu a odborné skúsenosti

Podľa slov primátor-
ky Prievidze posled-
né roky ukázali, aké 

dôležité je to, aby vo vede-
ní miest a obcí pracovali 
skúsení a odborne zdatní 
ľudia. Prievidzu čaká dô-
ležité obdobie takzvanej 
transformácie. Mesto pre-
to potrebuje vo vedení sta-
bilitu a odborné skúsenosti 
aj v nasledujúcom voleb-
nom období. Prinášame 
rozhovor s Katarínou Ma-
cháčkovou.

Ako hodnotíte uplynulé 
štyri roky vo funkcii pri-
mátorky mesta?

Posledné obdobie výrazne 
skomplikovali mimoriadne 
krízy – pandémia, a  od jari 
aj vojna na Ukrajine. Mes-
tám a  obciam na Slovensku 
skomplikovali mnohé pri-
pravované aktivity, čo neo-
bišlo ani Prievidzu. Teším 
sa preto, že sa nám v  tomto 
období napriek krízam poda-
rilo zrealizovať veľké projekty 
�nancované z  eurofondov 
– výstavbu cyklotrasy, rekon-
štrukciu autobusovej stanice 
v  časti MHD, rekonštrukciu 
Materskej školy Ul. M. Miší-
ka, parkovisko pri stanici na 
tzv. 9. koľaji a ďalšie. Podarilo 
sa nám masívne investovať 
a zveľadiť majetok mesta. Nie 
je veľa samospráv, ktoré do-
kázali končiace programové 
obdobie využiť v takej miere 
ako práve Prievidza a zreali-
zovať zmysluplné a potrebné 
projekty. Toto štvorročné ob-
dobie ukázalo v  plnej miere 
aj to, aké dôležité je to, aby vo 
vedení miest a obcí pracovali 
skúsení a odborne zdatní ľu-
dia. 

Ovplyvnili alebo oddialili 
udalosti rozvojové plány? 

Mimoriadne situácie sme 
zvládli bez zaváhaní, a  na-
priek krízam sa rozvoj mesta 
nezabrzdil. Tak ako všade, aj 
pri realizácii investícií pan-
démia zapríčinila odkladanie 
prác. Snažili sme sa však rea-

lizovať plány s oneskorením, 
a investovať podľa priorít do 
všetkých oblasti a v každom 
obvode nášho mesta.  Príkla-
dom môžu byť napríklad in-
vestície do našich základných 
a materských škôl. V základ-
ných školách vznikali rôzne 
špeciálne učebne. Za všetky 
spomeniem vybudovanie 
polytechnických učební na 
ZŠ Sama Chalupku. Časť �-
nančných prostriedkov sme 
vďaka kvalitnej príprave 
projektov získavali z  mimo-
rozpočtových zdrojov. Práve 
úspešnosť v získavaní dotácií 
a eurofondov je dôkazom, že 
sme v  našej práci využívali 
dlhoročné skúsenosti z pôso-
benia v samospráve. 

Museli ste niektoré investí-
cie obmedziť alebo zasta-
viť z dôvodu prudkého 
zdražovania stavebných 
materiálov?

Žiaľ, aj Prievidzu, rovnako 

ako všetky mestá, zasiahol 
prudký nárast cien staveb-
ných materiálov. Súťaž na vý-
stavbu mestských jaslí musí-
me opakovať. Verím však, že 
získané �nančné prostriedky 
napriek tomu stihneme vy-
čerpať. V Prievidzi, našťastie, 
nemusíme plakať nad rozlia-
tym mliekom. Za posledné 
štyri roky sa nám podarilo 
zrealizovať mnohé veľké in-
vestície ešte predtým, ako 
kríza udrela naplno. Realizo-
vali sa investície do zelene, 
škôl, ciest či novej cyklotrasy. 
Myslím, že aj v  porovnaní 
s ostatnými mestami je u nás 
vidieť veľa výsledkov, ktoré 
posúvajú naše mesto dopre-
du. 

Krízové situácie spájajú, 
ale niekedy aj rozdeľujú. 
Ako hodnotíte spolu-
prácu v meste vo vzťahu 
k poslancom, ale aj obyva-
teľom?

Vo svojej práci sa vždy sna-
žím spájať a  nie rozdeľovať. 
Platí to pre všetky oblasti. 
Netýka sa to len spolupráce 
s  poslancami alebo so za-
mestnancami mesta a  jeho 
organizácií. Dôležitá je určite 
aj spolupráca s obyvateľmi. 
Teším sa, že počas tohto ná-
ročného obdobia sme sa do-
kázali spojiť a hodiť za hlavu 
staré spory a zabrať v krízovej 
situácii. Nie všade sa to poda-
rilo. Samozrejme, dobrá spo-
lupráca fungovala aj v  bež-
nom chode mesta. Kto mal 
úprimný záujem o dobrú vec 
a obrátil sa s ňou na mňa ale-
bo kolegov, hľadali sme vždy 
spôsob, ako ju zrealizovať. 

Na čo plánujete nadviazať 
v nasledujúcom volebnom 
období, ak si opäť získate 
dôveru Prievidžanov?

Všetky samosprávy čaká 
náročné obdobie recesie 
a dopadov in�ácie, preto na 
všetky plány musíme nazerať 
aj touto optikou. Prievidzu 
okrem toho čaká dôležité ob-
dobie ukončenia používania 
domáceho hnedého uhlia na 
výrobu elektriny – takzvanej 
transformácie. Nás sa to bez-
prostredne týka najmä z po-
hľadu vykurovania mesta 
z centrálneho zdroja. V roku 
2023 musíme nahradiť zdroj 
tepla z  Elektrárne Nováky, 
preto už viac ako rok tvrdo 
pracujeme na budovaní no-
vého zdroja. Je to obrovská 
investícia, ktorú zastrešuje 
spoločnosť Prievidzské te-
pelné hospodárstvo, v  kto-
rej má mesto 51 % akcií. 
Máme aj ďalšie zámery, ako 
využiť �nančné prostried-
ky z  fondu na spravodlivú 
transformáciu, najmä v  ob-
lasti energetickej efektivity 
verejných budov. Najmä na 
tieto rozbehnuté veci je po-
trebné nadviazať a pokračo-
vať v  nich. Prievidza preto 
potrebuje vo vedení mesta 
stabilitu a odborné skúsenos-
ti. Presne toto ponúkam.

Objednávateľ: SPOLU - občianska demokracia, Miletičova 21, Bratislava, IČO: 51313901. Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 TP22308140
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Voľby 2022: Najčastejšie
otázky a odpovede
Spojenékomunálne
a krajskévoľby sabudú
konať29. októbra.

SLOVENSKO Vloženie hlaso-
vacieho lístku do nesprávnej
obálky znamená neplatný
hlas, rovnako aj vloženie
obálky s hlasmi do nespráv-
nej volebnej schránky.
Slovensko 29. októbra 2022

zažije prvýkrát, že sa dvoje
rôzne voľby budú konať
v rovnakom čase. Prináša to
so sebou nové situácie, ktoré
voliči doteraz nezažili.
Denník SME pripravil veľ-

kú sériu otázok a odpovedí
s vysvetleniami, ako budú
voľby na Slovensku prebie-
hať.

Prečo savôbec komunálne
a krajskévoľbykonajú
naraz?
Najmä krajské voľby väčši-
nou poznamenala výrazne
nižšia voličská účasť než pri
ostatných typoch volieb.
Naposledy v roku 2017 sa
krajských volieb nezúčast-
nilo ani 30-percent voličov.
Spojenie krajských volieb

do jedného termínu s popu-
lárnejšími komunálnymi
voľbami by im malo priniesť
vyššiu volebnú účasť.

Ušetrí štát nanákladoch
zavoľby, keď sakonajú
v jedendeň?
Zrejme nie. Najväčšia časť

rozpočtu na voľby slúži na
vyplatenie odmien pre čle-
nov volebných komisií. Aj
keď pri spojení volieb bude
štát potrebovať v každom
okrsku len jednu a nie dve
volebné komisie, ich členo-
via však dostanú dvojnásob-
nú odmenu.

Voľby sabudúkonaťpo-
čas celéhovíkendu?
Hlasovanie bude možné

len v jeden deň – v sobotu.
Pre náročnejšie sčítavanie

hlasov z dvoch volieb sa tiež
oproti minulosti skráti čas
otvorených volebných
miestností.
Hlasovanie sa spustí

o siedmej hodine ráno,
miestnosti sa zatvoria už
o 20. hodine. V predošlých
voľbách sa hlasovať dalo do
desiatej hodiny večer.

Bude samôcť jedenkan-
didátuchádzaťaj o všet-
kých šesť volených fun-
kcií?
Žiadne obmedzenie tu nie

je. Jeden človek tak môže
kandidovať naraz za poslan-
ca, mestskej časti, mesta aj
krajského zastupiteľstva
a tiež za predsedu samo-
správneho kraja a starostu
alebo primátora.
Nebude sa však môcť ujať

všetkých týchto funkcií, ak
by bol teoreticky do všet-
kých zvolený.

Môžebyťposlanec sta-
rostoma županposlan-
com?
Ani zvolenie kandidáta do

viacerých funkcií nezaruču-
je, že sa ich všetkýchmôže aj
ujať. Predseda samospráv-
neho kraja nemôže byť zá-
roveň poslancom kraja.
Rovnako Starosta obce ne-

môže byť obecným poslan-
com, primátor nesmie za-
stávať aj post poslanca mes-
ta. Ostatné kombinácie sú
však povolené. Starosta sa
môže stať poslancom kraja,
Župan zas môže byť poslan-
commesta alebo obce.
Rovnako môžu mať fun-

kciu poslanca Bratislavy
a Košíc aj starostovia ich
mestských častí. Primátori
Bratislavy a Košíc však ne-
smú byť ani poslancami nie-
ktorej z mestských častí.

Čoak je kandidát zvolený
zároveň zaposlancames-
ta a tiež primátora?
Nie je ojedinelé, že kandi-

dáti starostov a primátorov
kandidujú aj za obecných, či
mestských poslancov, aby sa
znížili šancu, že zostanú po
voľbách bez funkcie.
Ak sú v oboch voľbách

úspešní, musia si vybrať. Ak
sa vzdajú mandátu poslan-
ca, zvolený je na toto miesto
automaticky prvý neúspeš-
ný kandidát v poradí z vo-
lieb.
Ak by však teoreticky ta-

kýto kandidát uprednostnil
mandát poslanca pred fun-
kciou starostu alebo primá-
tora, museli by sa konať no-
vé voľby.

„Aksazvolenýstarosta, ale
aj predseda samosprávneho
kraja neujme funkcie, ne-
môže do funkcie nastúpiť
druhý v poradí. Musia sa ko-
nať nové voľby,“ vysvetľuje
zákonnú úpravu Chmelová.

Je kandidátnaviacero
funkcií zvýhodnený?
Kým pre kandidátov na

poslancov neplatia vo voleb-
nej kampani žiadne limity,
v prípade kandidátov na
starostov, primátorov a žu-
panovnesmúminúť viac ako
250-tisíc eur.
Ak teda niekto kandiduje

aj na starostu a zároveň žu-
pana, môže minúť na kam-
paň polmilióna eur.

Môžubežní ľudiapodporiť
svojhokandidátavlast-
nýmbilbordom, či rekla-
mou?
Ak by sa voliči rozhodli

napríklad objednať pre pre-
ferovaného kandidáta bil-
bordy, kde by ho na vlastnú
päsť chceli zviditeľniť, poru-
šili by pravidlá volebnej
kampane.
Nikto okrem samotných

kandidátov nemôže viesť
volebnú kampaň. Hrozí za to
finančná pokuta od 3-tisíc do
100-tisíc eur.

ilustračné foto: SME
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Môžukandidáti viesť
kampaňaj v deňvolieb?
Išlo by o porušenie zákona

o volebnej kampani. Najne-
skôr 48 hodín pred voľbami
už kandidáti nesmú viesť
kampaň a spolu s médiami
nesmú zverejňovať ani
predvolebné prieskumy
preferencií.

Budú sa župani, primátori
aj poslanci voliť v jedinej
volebnejmiestnosti?
Hoci ide o spojenie komu-

nálnych a krajských volieb,
volič ich absolvuje v jednej
volebnejmiestnosti.

Koľkohlasovacích lístkov
volič dostane?
Volič môže vo voľbách do-

stať od volebnej komisie šty-
ri hlasovacie lístky. Jeden
s menami kandidátov za po-
slancov obecného alebo
mestského zastupiteľstva,
druhý s kandidátmi na sta-
rostu alebo primátora, ďalší
lístok obsahuje kandidátov
na poslancov župných za-
stupiteľstiev a napokon lís-
tok s kandidátmi na predse-
du samosprávnych krajov.
V Bratislave a Košiciach

môžu voliči dostať až šesť
hlasovacích lístkov. Voliť
totiž môžu aj miestne zastu-
piteľstvo a starostov mest-
skej časti.
Formát volebných lístkov

bude podľa Chmelovej do-
statočne veľký, aby sa na
jednu stranu lístka zmestili
všetci kandidáti.

Môže savolič zúčastniť len
krajskýchvolieba komu-
nálnychnie?
Áno, môže. Spojením vo-

lieb do jedného termínu ne-
vzniká povinnosť zúčastniť
sa oboch volieb. Volič si mô-

že prevziať hlasovacie lístky
len k jedným z volieb a ďal-
šie si prevziať nemusí.
Ako prvé bude volebná ko-

misia rozdávať hlasovacie
lístky ku krajskýmvoľbám.

Budú savšetkyvolebné
lístkyvkladaťdo jednej
obálky?
Nie. Spojené voľby tak bu-

dú komplikovanejšie. Volič
si budemusieť dať pozor, aby
lístky s kandidátmi na obec-
ných a mestských poslan-
cov, starostov a primátorov
vložili spolu do jednej obál-
ky a hlasovacie lístky ku
krajským voľbách od osobit-
nej obálky.
„Lístky a obálky budú fa-

rebne odlíšené, aby to voli-
čom pomohlo v orientácií,“
hovorí Chmelová.
Znamená to, že lístky ku

komunálnym voľbám a prí-
slušnou obálkou budú mať
spoločnú farbu, ktorá sa bu-
de odlišovať od farby lístkov
a obálky ku krajským voľ-
bám.

Koľkohlasovacích schrá-

nokbudevovolebnej
miestnosti?
Keďže ide o dva druhy vo-

lieb, pre každé z nich bude
pripravená vlastná schránka
na obálky s hlasovacími lís-
tkami.

Čoakvložím lístkydo zlej
obálky?
Ak volebná komisia pri ot-

váraní obálok nájde v obálke
pre krajské voľby aj hlasova-
cí lístok do komunálnych
volieb a naopak, takýto hlas
je považovaný za neplatný.

Čoakvhodímobálkydo
nesprávnej urny?
Aj v tomto prípade bude

takéto hlasovanie považo-
vané za neplatné a hlas sa
nezapočíta.

Môže savoliť aj indeako
v mieste trvaléhobydlis-
ka?
Nie.

Koľkovolebnýchkomisií
musia zriadiť, ak ide
o dvoje volieb?
Hoci pôjde o dva druhy

volieb, v každej volebnej
miestnosti bude na priebeh
volieb dozerať len jedna vo-
lebná komisia. Jej členovia
však budú ohodnotení dvoj-
násobnou sumou, keďže bu-
dú sčítavať výsledky dvoch
volieb.

Koľko ľudímusí byť vo
volebnej komisií?
Minimálny počet členov

volebných komisií sú piati
ľudia, v prípade Bratislavy
a Košíc, kde sa navyše volí aj
samospráva mestských čas-
tí, je minimálny počet sta-
novený na sedem.

Navýsledkyvolieb sabude
čakaťdlhšie?
Áno. Volebné komisie bu-

dú najskôr počítať hlasy
v krajských voľbách, ich vý-
sledky budú preto známe
skôr. Až potom otvoria vo-
lebné schránky ku komu-
nálnym voľbám a začnú po-
čítať aj tieto výsledky.
Chmelová predpokladá, že

výsledky oboch volieb budú
známe najneskôr na druhý
deň večer. Juraj Buch

ilustračné foto: SME

ilustračné foto: (TASR) ilustračné foto: (TASR)
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Jana Školíková: Plnenie úloh samosprávy 
neustále ovplyvňujú celosvetové udalosti

Pre starostku Zemian-
skych Kostolian je 
prioritou všetko, čo 

zabezpečí občanom spokoj-
né bývanie. Projekty chce � -
nancovať pomocou dotácií 
z fondov Európskej únie, ale 
aj z  prostriedkov určených 
pre hornú Nitru.

Z troch volebných období, 
počas ktorých som stála na 
čele obce, bolo posledné vo-
lebné obdobie najzložitejšie 
a  najturbulentnejšie. Plnenie 
úloh samosprávy ovplyvňo-
vali a  neustále ovplyvňujú 
celosvetové udalosti. Moje 
skúsenosti v  riadení obce 
som zúročila hlavne v  tej-
to zložitej situácii, na ktorú 
sa dalo len ťažko pripraviť. 
Aj napriek pandémii, kríze 
v hospodárstve či vojnovému 
kon� iktu u  našich susedov 
sa nám podarilo vybudovať 
nové projekty a naša obec sa 
stala bohatšou o  nové diela 
alebo zmodernizované stav-
by. Dôležitou témou celého 
tohto volebného obdobia 
bola aj problematika vykuro-
vania po ukončení výroby 
elektrickej energie z hnedého 
uhlia v  Elektrárni Nováky, 
ktorá sa nachádza v Zemian-
skych Kostoľanoch a ktorá do 
konca roka 2023 zabezpečuje 
výrobu tepla a  teplej úžitko-
vej vody pre časť domácnos-
tí a verejných budov v našej 
obci.

Každý rok sa snažíme 
naplánovať naše investičné 
aktivity tak, aby sme ich re-
alizáciou uspokojili obyvate-
ľov vo viacerých oblastiach 
života. Aj v tomto volebnom 
období sme sa v  rámci roz-
voja obce venovali oblasti 
bývania, športu, dopravy, 
školstva, bezpečnosti, kultú-
ry, životného prostredia ale-
bo sociálnych vecí. Z takmer 
tridsiatich zrealizovaných 
projektov je veľmi ťažké vy-
brať niektoré, ktoré by som 
mohla de� novať ako rozho-
dujúce. Osobitne ma však teší 

uskutočnená prestavba býva-
lej ubytovne na bytový dom, 
kde našlo svoj nový domov 
12 rodín, ale aj prestavba 
a  nadstavba prevádzkových 
priestorov na futbalovom 
ihrisku, čo pozitívne ovplyv-
nilo záujem detí a  mládeže 
o tento kolektívny šport. Vy-
budovanie prevádzkových 
priestorov pre tenisové kurty 
a  rekonštrukcia multifunkč-
ného ihriska prilákali na tieto 
športoviská taktiež oveľa viac 
hlavne rekreačných športov-
cov. A  tiež som veľmi spo-
kojná, že po 8 rokoch admi-
nistratívnych a  projektových 
príprav sme konečne urobili 
prvý výkop na plánovanej 
IBV Pažite II, kde po výstav-
be inžinierskych sietí môže 
získať stavebný pozemok až 
33 rodín, resp. stavebníkov. 
Obyvatelia môžu byť spokoj-
ní aj s  postupným riešením 
parkovacej politiky, veď len 
v  tomto volebnom období 
pribudlo v  obci 71 nových 
parkovacích miest. 

Situácia prudkého zdra-
žovania materiálov a energií, 
ako aj neistota vo � nanco-
vaní samospráv majú veľmi 
negatívny dopad aj na náš 
rozpočet a  rozvojové záme-
ry. V poslednom období sme 
museli obmedziť investície 
do údržby a  obnovy majet-
ku, školskej infraštruktúry 
a  údržby a  obnovy chodní-
kov, ktoré by mali byť len 

málo dotknuté budovaním 
plánovanej kanalizácie.

Nemyslím si, že len pan-
démia je pre ľudí podnetom 
k  zmene. Rozvoj technoló-
gií, elektronizácia, doprav-
ná dostupnosť a  dostupnosť 
služieb už aj vo väčších vi-
dieckych sídlach poskytujú 
ľuďom priestor na spokojné 
a kvalitné bývanie na vidieku. 
Po uspokojení požiadaviek 
o  nájomné bývanie v  byto-
vých domoch momentálne 
riešime vlastnú lokalitu pre 
individuálnu bytovú vý-
stavbu. Okrem toho úzko 
spolupracujem s  vlastníkmi 
pozemkov v  ďalších dvoch 
lokalitách, ktoré sú v  územ-
nom pláne obce určené na 
výstavbu rodinných domov 
a spoločne hľadáme najopti-
málnejšie riešenia k uskutoč-
neniu ich zámerov.

Za aktuálne zloženie posla-
neckého zboru som veľmi 
vďačná. Spoločne vrátane 
hlavného kontrolóra obce 
tvoríme kolektív, v ktorom je 
úplne prirodzené sa za dob-
rú vec poškriepiť, v  ktorom 
je vypočutý každý argument 
a  konečné rozhodnutie je 
vždy výsledkom diskusie 
a  vzájomného rešpektovania 
sa. Len dobré vzťahy všet-
kých orgánov obce sú pred-
pokladom úspešného rozvoja 
obce.

Aktuálne máme adminis-
tratívne rozpracovaných nie-

koľko projektov. Veľa môjho 
doterajšieho úsilia bolo veno-
vaného problematike odpa-
dového hospodárstva a  bola 
by som veľmi rada, keby sa 
moje plánované zámery aj 
naplnili. Na príslušnom mi-
nisterstve máme podané žia-
dosti o  poskytnutie dotácie 
na vybudovanie zberného 
dvora, na realizáciu vodo-
zádržných opatrení, aktuálne 
zabezpečujeme spracovanie 
analýz na podanie žiadosti 
a  získanie prostriedkov na 
vybudovanie obecného kom-
postoviska. 

Aktívne spolupracujem 
so Stredoslovenskou vodá-
renskou spoločnosťou, a.  s., 
Banská Bystrica, ktorá je 
určená ako investor vybudo-
vania kanalizácie a  ČOV-ky 
pre Zemianske Kostoľany 
a  Kamenec pod Vtáčnikom. 
Projektovo a  administratív-
ne sú pripravené projekty 
na zabezpečenie energetickej 
efektívnosti dvoch obecných 
budov. Mám záujem zabojo-
vať aj o � nančné prostriedky 
určené pre hornú Nitru. Po 
obnove renesančného kaštie-
ľa, čo sa nám podarilo v roku 
2015, by som tieto chcela 
využiť na obnovu ďalších 
národných kultúrnych pa-
miatok vo vlastníctve obce 
a  v  spolupráci s  okolitými 
obcami sa zamerať na rozvoj 
cestovného ruchu, ktorý pri-
nesie do obce a  okolia nové 
pracovné príležitosti. 

Moje poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí v  tomto nao-
zaj ťažkom období pomohli 
komukoľvek. Či už materi-
álne, � nančne alebo dobrým 
slovom a  úprimným záuj-
mom o druhého človeka. Za-
mestnancom obce a  poslan-
com obecného zastupiteľstva 
ďakujem za podporu a  pro-
fesionalitu a  všetkým želám 
hlavne pevné zdravie, spo-
kojnosť, silu a odvahu snívať 
o peknej budúcnosti pre svo-
je rodiny i pre nás všetkých.

TP22308143
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chirurgia01 02 cievna chirurgia gynekológia urológia

Algeziologická ambulancia

Poskytujeme sociálne služby ľudom, ktorí si vyžadujú celodennú starostlivosť skúsených 
odborníkov.

Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom poskytujeme pacientom 
nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu.

Neurologická ambulancia

Ambulancia cievnej chirurgie

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Ambulancia fyziatrie, balneológie 
a liečebnej rehabilitácie 

Urologická ambulancia

Diabetologická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Chirurgická ambulancia

Neustále rozširujeme spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby ste všetko 
potrebné našli pod jednou strechou.

Senior centrum Sv. Kataríny

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Komplexné riešenie kŕčových žíl dolných končatín najmodernejšou laserovou liečbou ELVeS.

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
PONÚKA MINIINVAZÍVNE ZÁKROKY V ODBOROCH:

03 04

Kontakt: Nemocnica AGEL Handlová 046/519 27 77
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