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Dôvodová správa 

 

k materiálu „zmena uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 

Územného plánu mesta Prievidza - vypustenie aktualizácie energetickej koncepcie z rozsahu“. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo uznesením č. 224/2015 zo dňa 26.5.2015 rozsah Zmien 

a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza (ZaD č. 16. ÚPN-M Prievidza) obsahujúci zoznam 

22 položiek. V znení bodu  č. 22 Energetická koncepcia - bolo odsúhlasené aj vypracovanie, resp. 

aktualiácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a jej zapracovanie do 

územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 31 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Zb. 

V zmysle uvedeného Mesto Prievidza zahájilo práce na spracovaní  aktualizácie koncepcie rozvoja 

obce/mesta v oblasti tepelnej energetiky tak, aby mohla byť zapracovaná do ZaD č. 16. ÚPN-M 

Prievidza.  

 

V súčasnosti je momentálne aktualizácia „Energetickej koncepcie“ v štádiu „auditu“ realizovateľnosti.  

„Energetická koncepcia“ priamo súvisí s ďalšími Zmenami a doplnkami v územnoplánovacích 

dokumentáciách mesta Prievidza plánovaných na rok 2019 (Zmeny a doplnky územného plánu 

centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, Zmeny a doplnky územného plánu zóny Necpaly, Zmeny 

a doplnky územného plánu zóny IBV Terasy) do ktorých by mala byť premietnutá (v zmysle 

ustanovení príslušných zákonov, t.č. platných v SR).  

 

ZaD č. 16 ÚPN-M Prievidza je t.č. dopracovaná do štádia „Návrhu“ – v etape pred prerokovaním, 

čaká sa iba na schválenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“, aby mohla byť do týchto ZaD 

zahrnutá v zmysle uznesenia MsZ č. 224/2015 zo dňa 26.5.2015. 

 

Vzhľadom na predpokladanú časovú náročnosť jednak na samotné prerokovanie a schválenie 

aktualizácie „Energetickej koncepcie“ ako aj na skutočnosť, že nie je známe, kedy bude záväzný 

výsledok Európskej komisie o podpore akčného plánu Hornej Nitry vo väzbe na útlm baníctva, Mesto 

Prievidza - referát územného plánovania navrhuje „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 

o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza a vypustenie bodu č. 22 

Energetická koncepcia z jej rozsahu“.  

 

Uvedeným krokom by sa zabezpečilo plynulé pokračovanie prerokovania a schválenia už 

rozpracovanej Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-M Prievidza, ako aj ďalších Zmien a doplnkov 

územnoplánovacích dokumentácií plánovaných na rok 2019 bez toho, aby sa naďalej čakalo na 

schválenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“.  
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NÁVRH  NA UZNESENIE 

Návrh uznesenia MsR : 

Mestská rada  

Uznesenie č. ... 

 

I. berie na vedomie : 

a) požiadavku na „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015“ o rozsahu Zmien a doplnkov 

č. 16 Územného plánu mesta Prievidza a návrh na vypustenie aktualizácie „Energetickej 

koncepcie“ z rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť : 

a) zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015“ o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného 

plánu mesta Prievidza a vypustenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“ z rozsahu Zmien 

a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 

 

 

 

Návrh uznesenia MsZ : 

Mestské zastupiteľstvo  

Uznesenie č. ... 

 

I.   berie na vedomie : 

a) požiadavku na „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015“ o rozsahu Zmien a doplnkov 

č. 16 Územného plánu mesta Prievidza a návrh na vypustenie aktualizácie „Energetickej 

koncepcie“ z rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje : 

a) zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015“ o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného 

plánu mesta Prievidza a vypustenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“ z rozsahu Zmien 

a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 


