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V Prievidzi, dňa 08.01.2018 

 

Dôvodová správa 

 

k materiálu „Technické návrhy energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta “ 

 

Technické návrhy spoločnosti SSE-D, a.s. Žilina sú v zmysle memoranda o spolupráci 

predmetom odsúhlasenia trasovania podľa projektového zámeru poradnými orgánmi 

a zastupiteľstvom mesta Prievidza. Taktiež väčšie investičné zámery poskytovateľov 

telekomunikačných služieb s trasovaním na pozemkoch mesta je potrebné odsúhlasiť poradnými 

orgánmi a zastupiteľstvom mesta Prievidza. 

 

NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, (v zastúpení ELSPOL s.r.o.) o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „4979-Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu z TS Tallo“   

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č. ... 

 I. 

berie na vedomie 
žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina o prerokovanie technického návrhu energetických IS – 

trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „4979-

Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu z TS Tallo“  

II.   

schvaľuje – neschvaľuje  
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technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k 

 investičnému zámeru „4979-Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu z TS Tallo“  

predložený spol. SSE- Distribúcia, a.s., Žilina. 

Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina (v zastúpení ELSPOL s.r.o.), o zriadenie vecného bremena 

s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, časť Necpaly, právo 

uloženia IS – zemné vedenie k stavbe „9662 – Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 

BJ (Radeton)“ 

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č. ... 

 

 I. 

 berie na vedomie 

žiadosť SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení ELSPOL s.r.o., o prerokovanie   

technického návrhu energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru  „9662 – Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 BJ 

(Radeton)“        

 II. 

 schvaľuje – neschvaľuje  

technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k 

 investičnému zámeru „9662 – Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 BJ 

(Radeton)“ predložený spol. SSE- Distribúcia, a.s., Žilina. 

 

 

Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 

strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, právo uloženia IS – zemné vedenie k stavbe „10607 – 

Prievidza – ul. Jašíkova - rozšírenie NNK“ 

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č. ... 

 

 I. 

 berie na vedomie 

žiadosť SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie   technického návrhu energetických IS 

– trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru  „10607 – 

Prievidza – ul. Jašíkova - rozšírenie NNK“        

 II. 

 schvaľuje – neschvaľuje  

technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k 

 investičnému zámeru „10607 – Prievidza – ul. Jašíkova - rozšírenie NNK predložený spol. 

SSE- Distribúcia, a.s., Žilina. 

 

 

 

 

 

 

 


