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         Mesto Prievidza 

         Námestie slobody 14 

         971 01 Prievidza 

  

Vec: Žiadosť o zmenu uznesenia 

 

Na základe Dohody o prevode práv a povinností stavebníka zo dňa 03.09.2015 uzavretej medzi 

spol. TOMYSTAV, s.r.o. a SSE- D, a.s.,  ktorou došlo k prevodu práv a povinností na SSE-D, 

a.s. zo stavebného povolenia č. 2.4.3-06-5672-2014 zo dňa 11.07.2014 na stavebný objekt 

SO08 Rozšírenie siete NN stavby – Výstavba nájomných bytov – 2x12 a inžinierske siete – 

Bytový dom 3, Gazdovská ulica Prievidza, požiadala SSE-D, a.s. mesto Prievidza o zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch v jeho vlastníctve na účel uloženia inžinierskych sietí NN. 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 441/15 zo dňa 10.11.2015 žiadosti vyhovelo, 

zriadenie vecného bremena schválilo so stanovením príslušných podmienok. 

Vzhľadom na zmenu podmienok procesu výstavby a kolaudácie predmetnej stavby v spojitosti 

s jej financovaním, zmluvné strany boli nútené predmetnú dohodu dohodou zrušiť, čo má za 

následok aj zmenu podmienok uvedeného uznesenia MsZ. Stavba bola dokončená 

a skolaudovaná spoločnosťou TO-MY-STAV, s.r.o. ako investorom a zároveň vlastníkom ako 

celok vrátane inžinierskych sietí dňa 15.12.2015. Ďalej bude nasledovať proces zmluvného 

prevodu vlastníctva k bytovému domu zo spol. TO-MY-STAV, s.r.o. na mesto Prievidza. 

Rovnako dôjde k vyporiadaniu vlastníctva k vyššie uvedenému stavebnému objektu SO 08 

zmluvným prevodom na SSE-D, a.s., ktorej uznesením MsZ bolo schválené zriadenie vecného 

bremena na zaťažených pozemkoch mesta a toto bude zriadené na základe písomnej zmluvy. 

Oba zmluvné vzťahy sa zainteresované strany zaväzujú uskutočniť a vyporiadať najneskôr do 

30.09.2016. 

 V prílohe prikladáme dohodu o prevode zo dňa 03.09.2015 a dodatok č.1 k tejto dohode.  

Na základe uvedeného týmto žiadame o zmenu uznesenia MsZ č. 441/15 zo dňa 10.11.2015 

z dôvodu zosúladenia skutočne existujúcich vzťahov a obsahu uznesenia. 

 

V Kanianke 

 

za TO-MY-STAV, s.r.o. 

 

 

  V Žiline    

 

             za SSE-D, a.s. 


