
Stretnutia s predsedami SVB 

2018



Technické služby mesta Prievidza - TSMPD
✓ verejné osvetlenie
✓údržbu verejnej zelene údržbu športovísk 
✓údržbu detských ihrísk správa cintorínov
✓údržbu ciest 
✓opravy výtlkov

Poskytovatelia služieb obyvateľom mesta

T+T, a.s.
✓ zber a odvoz 

komunálneho odpadu

Správa majetku mesta Prievidza -
SMMP
✓ starostlivosť o mestské budovy



Technické služby mesta Prievidza
www.tsmpd.sk – možnosť zadať žiadosť aj elektronicky
tel.:  046/542 46 95
email: info@tsmpd.sk

Správa majetku mesta Prievidza
www.smmpd.sk
tel.:  046/512 1764

T+T, a.s.
www.t-t.sk 
- zodpovedný vedúci prevádzky, Anton Pračko: 0905 335 399
- dispečerka prevádzky, Ing. Viera Plachá: 0905 335 398

Kontakty



Zber prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov
• V jarnom a jesennom období podľa schváleného 

harmonogramu je dostupný na stránke mesta 
Prievidza.

• Službu zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s.
• VO č. 4 sú stabilné stanovištia len v IBV (pri 

rodinných domoch), pri KBV (na sídlisku)  sa 
kontajner objednáva prostredníctvom zástupcov 
bytových spoločenstiev a domových samospráv.

• V prípade nedodržania termínov, zakladania 
čiernych skládok je potrebné kontaktovať mestskú 
políciu.

Zber odpadov



Výmena smetných nádob

• Je potrebné vypísať príslušné tlačivo a 
doručiť ho na Mestský úrad referentovi 
životného prostredia (Ing. Iliašová, Ing. 
Drozdová) na Oddelenie výstavby a 
životného prostredia MsÚ. 

• Rovnaký postup platí aj pri nahlásení 
zmeny umiestnenia prevádzky alebo 
sídla firmy.

• Vždy akceptujeme aj naskenované 
žiadosti s podpisom.



• Svojvoľná výsadba je nežiaduca – môže 
zasahovať do sietí, spôsobiť problémy v 
budúcnosti. 

• Takýto zámer vždy konzultujte so správcom 
verejnej zelene – spoločnosťou TSMPD.

• O údržbu verejnej zelene v okolí svojho 
bytového domu môžete žiadať vedúcu strediska 
verejnej zelene, Ing. Silviu Masarikovú

• Kontakt:

• Tel. 046/542 24 12

• email verejnazelen@tsmdp.sk

Výsadba stromov a kvetov

mailto:verejnazelen@tsmdp.sk


Vypílenie stromu

• Najvhodnejšie je kontaktovať Oddelenie 
výstavby a životného prostredia MsÚ v 
Prievidzi.

• Ing. Božena Bernátová, 046/5179 615, 
bozena.bernatova@prievidza.sk

• Na vypílenie stromu je potrebné vyplniť a 
doručiť žiadosť.

• Žiadosť je dostupná na internetovej stránke 
mesta, v sekcii obyvateľ, tlačivá a formuláre, 
oddelenie výstavby a životného prostredia. 



Opílenie stromu
• S požiadavkami o úpravu zelene – opílenie, údržbu, je 

potrebné kontaktovať Technické služby mesta Prievidza.

• Kontakt: 046/542 24 12, verejnazelen@tsmpd.sk

• Kontaktný formulár je dostupný aj priamo na stránke 
www.tsmpd.sk.

• Nie je potrebné žiadne predpísané tlačivo.

• TSMPD riešia všetky problémy, týkajúce sa údržby 
verejnej zelene (kosenie, hrabanie a odvoz lístia, strihanie 
živých plotov, polievanie a pod.)

mailto:verejnazelen@tsmpd.sk


Nefunkčné verejné osvetlenie

• Máte pri bytovom dome nefunkčné verejné 
osvetlenie? 

• Vždy kontaktujte TSMPD

• Tel: 046/542 46 95 

• alebo email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

• Kontaktovať nás tiež môžete cez elektronický 
formulár na stránke:

http://www.tsmpd.sk/nahlasit-nefunkcne-osvetlenie

mailto:verejneosvetlenie@tsmpd.sk
http://www.tsmpd.sk/nahlasit-nefunkcne-osvetlenie


Žiadosť o novú lavičku
• V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky pred vchod obytného 

domu je potrebné k žiadosti o umiestnenie lavičky doložiť súhlas 
nájomníkov príslušného vchodu, pričom sa bude vyžadovať 
minimálne 80% súhlas nájomníkov. (V tomto prípade sa súhlas 
príslušného VVO nevyžaduje.)

• V prípade požiadavky na umiestnenie lavičiek do iných lokalít v 
meste Prievidza (mimo obytnú zónu) sa vyžaduje súhlas príslušného 
VVO. 

• Žiadosť o umiestnenie lavičky nemá predpísanú formu, požadujú sa 
len podpisy obyvateľov. 

• Žiadosť sa doručuje na Oddelenie výstavby a životného prostredia 
MsÚ v Prievidzi. 

• Kontakt: Ing. Božena Bernátová, 046/5179 615, 
bozena.bernatova@prievidza.sk


