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Trenčín, 16. november 2016 
Zástupcovia Združenia miest a obcí hornej Nitry riešili problémy, ktoré trápia 
obyvateľov regiónu 
 

 

V stredu 16. novembra 2016 sa v Kultúrnom dome v Čereňanoch (okres Prievidza) konal druhý 

snem Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) v roku 2016. Snemu sa zúčastnilo 52 starostov 

obcí a primátorov miest, ktoré sú členmi Združenia miest a obcí hornej Nitry, medzi nimi aj predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Na II. sneme Združenia miest a obcí 

hornej Nitry bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky Peter Ďurček, splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty a poslanec Národnej 

rady Slovenskej republiky Igor Janckulík, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Ľubomír 

Lőrincz, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyňa Zastupiteľstva TSK 

a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a prednostka Okresného úradu Prievidza 

Silvia Siváková Nemcová.   

   

Snem otvoril predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec, ktorý po prednesení 

správy o zhodnotení činnosti ZMO HN od I. snemu, ktorý sa konal 11. marca 2016, odovzdal slovo 

prítomným hosťom. Ako prvý sa starostom obcí a primátorom miest prihovoril predseda TSK 

Jaroslav Baška, ktorý sa vo svojom príhovore vyjadril k problémom, ktoré trápia hornú Nitru. 

Jedným z nich je aj výstavba R2. „Som rád, že sa po niekoľkých desiatkach rokov, v ktorých sa o R2 

hovorilo, podarilo otvoriť prvý úsek, a to obchvat Bánoviec nad Bebravou. Nesmieme však zanedbať 

prípravu tých ďalších úsekov R2. Urobím všetko preto, aby sa príprava a výstavba R2 urýchlila, 

pretože sever – juh kraja je dopravne veľmi dobre prepojený, chýba nám už len dlhoočakávané 

prepojenie východu a západu Trenčianskeho kraja, čiže Považia s hornou Nitrou,“ uviedol 

trenčiansky župan. 

 

Snem Združenia miest a obcí hornej Nitry sa venoval tiež schváleniu zmien stanov združenia a 

plánu činnosti a rozpočtu ZMO HN na ďalší rok. V rámci diskusie mali zástupcovia ZMO HN 

možnosť upozorniť na ďalšie problémy trápiace obyvateľov regiónu. 

     

Združenie miest a obcí hornej Nitry oslávilo tento rok 25. výročie svojho založenia. Jeho členmi je 48 

obcí a 4 mestá na hornej Nitre, ktoré sa do ZMO HN združili za cieľom obhajoby záujmov obcí tohto 

regiónu a riešenia regionálnych problémov.        
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