
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 19. 09. 2017 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza 

od 8.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Ing. Mária Halahyjová 

                Mgr. Jana Králová 

                Ing. Petra Briatková 

                Ľubica Burešová 

                Ing. Erika Vašková 

                Ing. Roman Veselý 

                Ing. Tomáš Slotka  

   

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 

 

Návrh programu: 

206/09/2017 Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 

mesta Prievidza  

207/09/2017 Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia na území 

mesta Prievidza pre rok 2017 

208/092017 Strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý 

vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy 

v auguste 2017 vo variantnom riešení dvoch variantov -  optimálnom 

a minimálnom, pre potreby obstarania poskytovateľa služby vo verejnom 

záujme - autobusová mestská hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028. 

209/09/2017 Ján Bátora, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – vodovodná 

prípojka k RD  

210/09/2017  JA – ZA CAR WASH s. r.o., Bánovce nad Bebravou – žiadosť o zriadenie 

VB - napojenie na kanalizáciu pre potreby autoumyvárne 

211/092017 Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zastúpení Profi-NETWORK, s. r. o., Trenčín – 

zmena uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017 – zmena trasovania (stavba 

„INS_FTTH_PRIE_OOPrievidza_sídlisko Píly“ – 2. etapa)  

212/09/2017  Ing. Eva Spevárová, Žilina – žiadosť o zmenu oprávneného z vecného bremena 

podľa Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008:  

- strpieť stavbu schodiska vo výmere 20 m2 na parc. č. 2141/8 ako vlastníka 

polyfunkčného objektu+prístavby; 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako vlastníka a prenajímateľa 

polyfunkčného objektu  

213/09/2017  r3nt s. r. o., Prievidza – žiadosť o zmenu oprávneného z vecného bremena podľa     

                      Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008: 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako nájomcu polyfunkčného 

objektu a jeho nájomníkov  
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214/09/2017  Pavol Reis, Prievidza – návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 

29.10.2013 v znení uznesenia č. 303/16 zo dňa 27.06.2016 na základe rokovania 

MsR zo dňa 14.08.2017  

215/09/2017  EURONICS Prievidza, s. r. o. – žiadosť o udelenie súhlasu mesta s výstavbou 

dopravných zariadení v rozsahu predloženého dopravného projektu  

216/09/2017  Mgr. Peter Schmidt a Ing. Martina Schmidtová, Prievidza – žiadosť o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženia prípojky vody, kanalizácie  a NN, právo 

prejazdu a prechodu 

217/09/2017  Ing. Pavol Hrabovský a Ing. Eva Hrabovská, Prievidza v zastúpení Martin Planka, 

Prievidza – doplnenie žiadosti o zriadenie vecného  bremena – prípojky vody, 

kanalizácie a NN, právo prejazdu a prechodu 

218/09/2017  Ing. Peter Kiaba, Nováky v zastúpení Ing. Peter Šimrák, Prievidza – žiadosť 

o zriadenie vecného bremena- právo uloženia IS – prípojky právo prejazdu, 

prechodu a prístupu 

219/09/2017  Manuela Škuličová, Prievidza – žiadosť o usporiadanie pozemkov v lokalite 

sídliskového parku pri Dlhej ulici  

220/09/2017  Zelený bicykel, o. z., Opatovce nad Nitrou – žiadosť o nájom časti pozemkov  

221/09/2017  Marián Mendel a manž.,  Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

222/09/2017  Libor Žiak, Bojnice – žiadosť o nájom časti pozemku  

223/09/2017  Peter Bugár a Ing. Martin Bugár, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku  

224/09/2017  Zberné suroviny, a. s., Žilina – žiadosť o kúpu pozemku  

225/09/2017  Ľubomír Hrstka, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku, opätovne prehodnotenie 

kúpy                  

226/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                      energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,  

                      k investičnému zámeru „9662-Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK       

                      pre 21 BJ“, investor: Slovak Telekom, a. s.  

227/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,  

                     k investičnému zámeru „9924-Prievidza – zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie  

                     OM“, investor: Slovak Telekom, a. s. 

228/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,  

                     k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“, investor: Slovak  

                     Telekom, a. s. 

229/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré  

                     Necpaly, investor: Slovak Telekom, a. s.  

230/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré  

                     Mesto“, investor: Slovak Telekom, a. s.  

231/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko                       

                     Necpaly“, investor: Slovak Telekom, a. s.  

232/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko_Zapotôčky  

                     +Nové mesto“, investor: Slovak Telekom, a. s.  
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233/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko_Sever“,  

                     investor: Slovak Telekom, a. s.  

234/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

                     energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko_Kopanice“,  

                     investor: Slovak Telekom, a. s.  

235/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zastúpení EUB s. r. o, Liptovský Mikuláš) - žiadosť 

o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 

na časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, E NK parc. č. 9-2516/1, právo uloženia 

IS - zemné vedenie k stavbe „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. Školská – 

rekonštrukcia NNS“  

236/09/2017  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina - žiadosť o prerokovanie technického návrhu 

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia 

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“  

237/09/2017  Požiadavka z pracovného stretnutia konaného dňa 07.08.2017 - návrh na zmenu 

uznesenia MsR č. 143/2016 (v súvislosti so zmenou ÚP – zmena pozemnej 

komunikácie z asfaltovej na štrkovú,  stavebník: Pavol Reis, Prievidza) 

238/09/2017  Silvia Gregorová a Ivan Gregor, Prievidza – ponuka – darovanie pozemku mestu    

                     Prievidza  

 

Rôzne 

239/09/2017  Požiadavka na vypracovanie dokumentu „Passport miestnych komunikácií  

                      a dopravného značenia“   

 

 

číslo: 206/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta 

Prievidza 

II. odporúča MsZ 
Schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 

obyvateľa mesta Prievidza  

 

 

číslo 207/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia na území mesta Prievidza 

pre rok 2017 

II. odporúča MsZ 
Schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia na území mesta 

Prievidza pre rok 2017 
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číslo 208/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“ , ktorý vypracovala 

Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy v auguste 2017 

vo variantnom riešení dvoch variantov -  optimálnom a minimálnom, pre potreby 

obstarania poskytovateľa služby vo verejnom záujme - autobusová mestská hromadná 

doprava pre obdobie rokov 2019-2028. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“ , ktorý 

vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy 

v auguste 2017,  pre potreby obstarania poskytovateľa služby vo verejnom 

záujme - autobusová mestská hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028, 

v optimálnom variante 

 

 

číslo 209/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Jána Bátoru, Prievidza – o zriadenie VB – právo uloženia IS – vodovodná 

prípojka k RD  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Jána Bátoru, Prievidza – o zriadenie VB – právo uloženia IS – 

vodovodná prípojka k RD, s podmienkou realizovania  pretlakom popod cestu  

 

číslo 210/09/2017   

komisia 

I. Berie na vedomie  

Žiadosť spoločnosti JA – ZA CAR WASH s. r. o., Bánovce nad Bebravou – o zriadenie 

VB - napojenie na kanalizáciu pre potreby autoumyvárne  

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti JA – ZA CAR WASH s. r. o., Bánovce nad Bebravou –  

o zriadenie VB - napojenie na kanalizáciu pre potreby autoumyvárne, s podmienkou 

neporušiť miestnu komunikáciu 

 

 

číslo: 211/09/2017     

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zastúpení Profi-NETWORK, s. r. o., Trenčín 

– zmena uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017 – o zmenu trasovania (stavba 

„INS_FTTH_PRIE_OOPrievidza_sídlisko Píly“ – 2. etapa)  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zastúpení 

Profi-NETWORK, s. r. o., Trenčín – o zmenu uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 

30.01.2017 – zmena trasovania (stavba „INS_FTTH_PRIE_OOPrievidza_sídlisko Píly“ 

– 2. etapa)  

 



5 
 

 

číslo: 212/09/2017     

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Ing. Evy Spevárovej, Žilina – o zmenu oprávneného z vecného bremena podľa 

Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008:  

- strpieť stavbu schodiska vo výmere 20 m2 na parc. č. 2141/8 ako vlastníka 

polyfunkčného objektu+prístavby; 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako vlastníka a prenajímateľa 

polyfunkčného objektu  

II. odporúča MsZ 

schváliť  žiadosť Ing. Evy Spevárovej, Žilina – o zmenu oprávneného z vecného 

bremena podľa Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008:  

- strpieť stavbu schodiska vo výmere 20 m2 na parc. č. 2141/8 ako vlastníka polyfunkčného 

objektu+prístavby; 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako vlastníka a prenajímateľa 

polyfunkčného objektu + prístavby 

 

 

číslo: 213/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti R3nt s. r. o., Prievidza – o zmenu oprávneného z vecného bremena 

podľa Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008: 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako nájomcu polyfunkčného objektu a jeho 

nájomníkov  

II. neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti R3nt s. r. o., Prievidza – o zmenu oprávneného z vecného 

bremena podľa Zmluvy o zriadení VB zo dňa 07.03.2008: 

- právo prechodu cez pozemok parc. č. 2141/8 ako nájomcu polyfunkčného objektu a jeho 

nájomníkov  

 

 

číslo: 214/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Návrh Pavla Reisa, Prievidza – na zmenu uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 29.10.2013 

v znení uznesenia č. 303/16 zo dňa 27.06.2016 na základe rokovania MsR zo dňa 

14.08.2017  

II. neodporúča MsZ 

Schváliť návrh Pavla Reisa, Prievidza – na zmenu uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 

29.10.2013 v znení uznesenia č. 303/16 zo dňa 27.06.2016 na základe rokovania MsR 

zo dňa 14.08.2017   
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číslo: 215/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti EURONICS Prievidza, s. r. o. – o udelenie súhlasu mesta 

s výstavbou dopravných zariadení v rozsahu predloženého dopravného projektu   

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti EURONICS Prievidza, s. r. o. – o udelenie súhlasu mesta 

s výstavbou dopravných zariadení v rozsahu predloženého dopravného projektu, 

s podmienkou odovzdať zrealizovanú stavbu do majetku mesta Prievidza 

 

 

číslo: 216/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Mgr. Petra Schmidta a Ing. Martiny Schmidtovej, Prievidza, o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženia prípojky vody, kanalizácie  a NN, právo prejazdu 

a prechodu 

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Mgr. Petra Schmidta a Ing. Martiny Schmidtovej, Prievidza, 

o zriadenie vecného bremena – právo uloženia prípojky vody, kanalizácie  a NN, právo 

prejazdu motorovými vozidlami a prechodu, s podmienkou predložiť právoplatné 

kolaudačné rozhodnutie na prístupovú komunikáciu 

 

 

číslo: 217/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej, Prievidza, v zastúpení 

Martinom Plankom, Prievidza – doplnenie žiadosti o zriadenie vecného  bremena – 

prípojky vody, kanalizácie a NN, právo prejazdu a prechodu 

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej, Prievidza, v zastúpení 

Martinom Plankom, Prievidza – doplnenie žiadosti o zriadenie vecného  bremena – 

prípojky vody, kanalizácie a NN, právo prejazdu motorovými vozidlami a prechodu 

s podmienkou predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie na prístupovú 

komunikáciu 

 

číslo: 218/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Mgr. Petra Kiabu, Nováky v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, Prievidza, 

o zriadenie vecného bremena- právo uloženia IS – prípojky právo prejazdu, prechodu 

a prístupu 

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Mgr. Petra Kiabu, Nováky, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, 

Prievidza, o zriadenie vecného bremena – právo uloženia prípojky vody, kanalizácie  

a NN, právo prejazdu motorovými vozidlami a prechodu s podmienkou predložiť 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na prístupovú komunikáciu 
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číslo: 219/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Manuely Škuličovej, Prievidza – o usporiadanie pozemkov v lokalite 

sídliskového parku pri Dlhej ulici  

II. neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Manuely Škuličovej, Prievidza – o usporiadanie pozemkov v lokalite 

sídliskového parku pri Dlhej ulici  

III. odporúča MsZ 

predaj pozemku za cenu 5,- €/m2 

 

 

číslo: 220/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť občianskeho združenia Zelený bicykel, o. z., Opatovce nad Nitrou – o nájom 

časti pozemkov  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť združenia Zelený bicykel, o. z., Opatovce nad Nitrou – o nájom časti 

pozemkov 

 

 

číslo: 221/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Mariána Mendela a manželky, Prievidza – o nájom časti pozemku   

II. neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Mariána Mendela a manželky, Prievidza – o nájom časti pozemku  

 

 

Číslo: 222/09/0217 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Libora Žiaka, Bojnice – o nájom časti pozemku  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Libora Žiaka, Bojnice – o nájom časti pozemku  

 

 

číslo: 223/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie  

Žiadosť Petra Bugára a Ing. Martina Bugára, Prievidza – o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Petra Bugára a Ing. Martina Bugára, Prievidza – o kúpu časti pozemku 

III. odporúča MsZ 

Prenájom pozemku podľa smernice „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ 
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číslo: 224/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie  

Žiadosť spoločnosti Zberné suroviny, a. s., Žilina – o kúpu pozemku  

II. neodporúča 

schváliť žiadosť spoločnosti Zberné suroviny, a. s., Žilina – o kúpu pozemku 

III. odporúča MsZ 

Ponechať prenájom pozemku  

 

 

číslo: 225/09/2017  

komisia  

I. berie na vedomie 

Žiadosť Ľubomíra Hrstku, Prievidza – o kúpu pozemku, opätovne prehodnotenie kúpy  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Ľubomíra Hrstku, Prievidza, o kúpu pozemku, opätovne 

prehodnotenie kúpy, tak, ako je zamerané na geometrickom pláne 

 

 

číslo: 226/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie  

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu  

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

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

BJ“, investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie 

technického návrhu  energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza, k investičnému zámeru „9662-Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie 

NNK  pre 21 BJ“, investor: Slovak Telekom, a. s 

 

 

číslo: 227/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu  

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „9924-Prievidza – zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie  

OM“, investor: Slovak  Telekom, a. s. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

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

investičnému  zámeru „9924-Prievidza – zrušenie TS 117 TS 720 a presmerovanie 

OM“, investor: Slovak Telekom, a. s 
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číslo: 228/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu  

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“, investor: Slovak 

Telekom, a. s. 

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“, investor: Slovak 

Telekom, a. s., s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, 

chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii, 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej), 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa. 

 

číslo: 229/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu                        

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly, 

investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré 

Necpaly, investor: Slovak Telekom, a. s., s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii, 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej), 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa. 

 

číslo: 230/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“, 

investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré 

Mesto“, investor:  Slovak Telekom, a. s. s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 
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- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii, 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej), 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa. 

 

číslo: 231/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“, 

investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“, 

investor: Slovak Telekom, a. s. s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej) 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

číslo: 232/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko_Zapotôčky+Nové 

mesto“, investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru 

„INS_FTTH_PRIE_sídlisko_Zapotôčky +Novémesto“, investor: Slovak Telekom, a. s. 

s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej) 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

číslo: 233/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“, investor: 

Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 



11 
 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“, 

investor: Slovak Telekom, a. s. s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej) 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

číslo: 234/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   

energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Kopanice“, 

investor: Slovak Telekom, a. s.  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Kopanice“, 

investor: Slovak Telekom, a. s. s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej) 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

číslo: 235/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie 

Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zastúpení EUB s. r. o, Liptovský Mikuláš),  

o prerokovanie technického návrhu energetických IS k investičnému zámeru 

„9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. Školská – rekonštrukcia NNS“  

II. odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu energetických IS k investičnému zámeru „9587 – Prievidza – časť V. lehôtka – 

ul. Školská – rekonštrukcia NN“ s podmienkami: 

- že nebudú porušené novovybudované miestne komunikácie – cestné telesá, chodníky, 

- že budú kontaktovaní ostatní prevádzkovatelia, či majú/nemajú záujem pripojiť sa 

k akcii 

- budúceho súhlasu žiadateľa v prípade  potreby realizácie ďalšej stavebnej akcie 

(realizácia novej stavby, oprava jestvujúcej) 

- za cenu znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

číslo: 236/09/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE - Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického návrhu   
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energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,  

k investičnému zámeru „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia  

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť SSE - Distribúcia, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu  energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,  

k investičnému zámeru „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia  

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ 

 

číslo: 237/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku z pracovného stretnutia konaného dňa 07.08.2017 – návrh na zmenu 

uznesenia MsR č. 143/2016 (v súvislosti so zmenou ÚP – zmena pozemnej 

komunikácie z asfaltovej a štrkovú, stavebník: Pavol Reis, Prievidza) 

II. neodporúča MsZ 

Schváliť požiadavku – návrh na zmenu uznesenia MsR č. 143/2016 2016 (v súvislosti 

so zmenou ÚP – zmena pozemnej komunikácie z asfaltovej a štrkovú, stavebník: 

Pavol Reis, Prievidza) 

 

číslo: 238/09/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

ponuku Silvie Gregorovej a Ivana Gregora, Prievidza, darovať pozemok mestu    

                  Prievidza  

II. odporúča MsZ 

schváliť  ponuku Silvie Gregorovej a Ivana Gregora, Prievidza, darovať pozemok 

mestu Prievidza 

Rôzne: 

číslo: 239/09/2017   

komisia 

I. berie na vedomie 

Požiadavka na vypracovanie dokumentu „Passport miestnych komunikácií  

                  a dopravného značenia mesta Prievidza“    

II. trvá  

dať vypracovať dokument „Passport miestnych komunikácií a dopravného značenia 

mesta Prievidza“ odborne oprávnenou osobou 

 

Záver: 

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Slavejková                                                       Ing. Jozef Polerecký 

       predseda komisie 


