Uznesenia
zo 6. zasadnutia Komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia,
konanej dňa 12.08.2019

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Uznesenie č. 169/2019 Žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.
o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej
porušenia „11008-Prievidza-Ul.Átriová-rozšírenie NNK“
2. Uznesenie č. 170/2019 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa
programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2019
3. Uznesenie č. 171/2019 Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
4. Uznesenie č.: 172/2019 žiadosť spol. Brose Prievidza, spol. s r.o. o kúpu časti pozemku a vydanie
súhlasu
5. Uznesenie č.: 173/2019 žiadosť EPOS centers s.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku
6. Uznesenie č.: 174/2019 žiadosť Petra Bátoru, Prievidza o kúpu časti pozemku
7. Uznesenie č.: 175/2019 žiadosť Ing. Martina Maslena a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
8. Uznesenie č.: 176/2019 žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
9. Uznesenie č.: 177/2019 žiadosť Františka Zubáňa a manž., Prievidza o nájom časti pozemku
10. Uznesenie č.: 178/2019 návrh Výboru volebného obvodu č. 4 zo dňa 06.08.2019 „o spätné
spoplatnenie užívania mestských pozemkov pánom Ľubomírom Mečiarom a manž., Záborského
18, nad rámec zmluvy“
11. Uznesenie č.: 179/2019 žiadosť Ferdinada Karu, Handlová o zriadenie vb – právo uloženia
prípojky vody
12. Uznesenie č.: 180/2019 žiadosť spol. UBYFO-servis, Prievidza o zriadenie VB – právo prechodu
pešo a prejazdu mot. vozidlami, vybudovanie spevnených plôch
13. Uznesenie č.: 181/2019 žiadosť spol. Špeciál s.r.o., Prievidza o prechod nájmu, nájom
14. Uznesenie č.: 182/2019 žiadosť Kataríny Géczyovej, B. Bystrica o nájom
15. Uznesenie č.: 183/2019 žiadosť Jozefa Privitzera a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
16. Uznesenie č.: 184/2019 žiadosť spol. LEGARDE s.r.o., Prievidza o zriadenie VB – právo
uloženia IS – prípojky vody
17. Uznesenie č.: 185/2019 žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava o zapracovanie 6 ks PODB
skríň do ZoBZoZVB – tzv. 2. etapa, sídlisko Píly
18. Uznesenie č.: 186/2019 žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v zastúpení TTL Group,
s.r.o. o zriadenie VB – právo uloženia IS vrátane PODB skrinky a právo trvalého prístupu za
účelom údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD_Max Brose20-T0-0562-2017
19. Uznesenie č.: 187/2019 návrh spol. SSD, a.s. Žilina na zmenu uznesenia MsZ č. 116/19 zo dňa
25.3.2019
20. Uznesenie č.: 188/2019 žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš
o zriadenie VB – právo uloženia IS – stavba „8945 – Prievidza-ul. Necpalská, rekonštrukcia
rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod
21. Uznesenie č.: 189/2019 žiadosť Ing. Evy Blažovej, Prievidza o zmenu trasovania plánovanej
prípojky k rodinnému domu (schválené uzn. MsZ č. 229/19 zo dňa 24.06.2019)

Uznesenie č. 169/2019 Žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.
o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej
porušenia „11008-Prievidza-Ul.Átriová-rozšírenie NNK“
komisia
I. berie na vedomie
Žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o. o prehodnotenie
(zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej porušenia
„11008-Prievidza-Ul.Átriová-rozšírenie NNK“
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o. o prehodnotenie
(zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej porušenia
„11008-Prievidza-Ul.Átriová-rozšírenie NNK“ – nesúhlas so zmenou podmienky, žiadame
uloženie IS pretlakom
Uznesenie č. 170/2019 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového
rozpočtu za obdobie I.-VI./2019
komisia
I. berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za
obdobie I.-VI./2019 - bez pripomienok
Uznesenie č. 171/2019 Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
komisia
I. berie na vedomie
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
II. odporúča MsZ
schváliť návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 – bez
pripomienok
Uznesenie č.: 172/2019 žiadosť spol. Brose Prievidza, spol. s r.o. o kúpu časti pozemku a vydanie
súhlasu
komisia
I. berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20,
971 01 Prievidza:
1.
kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č.
8114/79, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 282 m2, na účel
rekonštrukcie kruhového objazdu. Pozemok sa nachádza medzi ulicami Max Brose a
Západnou ulicou. Celková výmera pozemku je 9 981 m2. Spoločnosť žiada odkúpenie
časti pozemku vzhľadom na potreby rozšírenia vlastnej vnútroareálovej komunikácie
a prebudovanie vstupu do areálu spoločnosti Rübig Sk, k. s.;
2.
o vydanie súhlasu so zámerom rekonštrukcie kruhového objazdu, vzhľadom na
potreby rozšírenia vlastnej vnútroareálovej komunikácie a prebudovanie vstupu do
areálu spoločnosti Rübig Sk, k. s.;
b) doloženie GP.
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku a vydať súhlas s rekonštrukciou kruhového objazdu
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Uznesenie č.: 173/2019 žiadosť EPOS centers s.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37, 971 01 Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku, parcela registra C KN č. 829/13,
ostatná plocha v rozsahu výmery 41 m2, na účel zriadenia prístupu na nehnuteľnosti vo
vlastníctve spoločnosti.
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku v zmysle žiadosti
Uznesenie č.: 174/2019 žiadosť Petra Bátoru, Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ulica č. 297/12, 971 01 Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatná plocha
s výmerou 8602 m2, na vybudovanie skladových, kancelárskych priestorov a manipulačnej
plochy, vrátane odstavnej plochy pre tzv. autopark pre dopravné a stavebné prostriedky
žiadateľa. Pozemok sa nachádza v priemyselnom parku pri Západnej ulici. Žiadateľ ďalej
uvádza, že vytvorením skladových priestorov, a tiež rozšírením vozového parku dôjde
k vytvoreniu nových pracovných miest a mesto by odpredajom pozemku podporilo aj rozvoj
dlhoročných domácich podnikateľov.
Vyjadrenie: komisia neodporúča predaj v zmysle žiadosti - odporúča predaj formou OVS
Uznesenie č.: 175/2019 žiadosť Ing. Martina Maslena a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Veterná ulica č. 533/43, 971 01 Prievidza a manž.
Ing. Marcely Maslenovej, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod
Vtáčnikom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č.
2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2, na účel rozšírenia záhrady. Pozemok sa
nachádza na Rovnej ulici.
II. neodporúča MsZ
predaj v zmysle žiadosti
Uznesenie č.: 176/2019 žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž., spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica č. 542/11, 971
01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č.
2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na zriadenie vstupu na priľahlé
nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici.
II.
neodporúča MsZ
predaj v zmysle žiadosti
Uznesenie č.: 177/2019 žiadosť Františka Zubáňa a manž., Prievidza o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A,
971 01 Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C
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KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 140 m2, na záhradkárske účely. Pozemok je
priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tento upravia navezením zeminy,
vysadením parkovej trávy a okrasných drevín.
II. odporúča MsZ
schváliť nájom časti pozemku v zmysle žiadosti
Uznesenie č.: 178/2019 návrh Výboru volebného obvodu č. 4 zo dňa 06.08.2019 „o spätné
spoplatnenie užívania mestských pozemkov pánom Ľubomírom Mečiarom a manž., Záborského 18,
nad rámec zmluvy“
komisia
I. berie na vedomie
návrh Výboru volebného obvodu č. 4 zo dňa 06.08.2019 „o spätné spoplatnenie užívania
mestských pozemkov pánom Ľubomírom Mečiarom a manž., Záborského 18, nad rámec
zmluvy“
II. neodporúča
vstupovať do platných nájomných zmlúv č. 26/16, 30/17
Uznesenie č.: 179/2019 žiadosť Ferdinada Karu, Handlová o zriadenie vb – právo uloženia prípojky
vody
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ferdinanda Karu, trvale bytom I. Olbrachta č. 12, 972 51 Handlová, o zriadenie
vecného bremena - uloženie IS - prípojky vody v predpokladanej dĺžke 7 m pretlakom popod
cestu na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 561/2,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2271 m2, k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
parcela reg. CKN č. 560/98 – trvalý trávny porast, výmera 2243 m2, evidovaný na LV č.
11811, Riečna ulica a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie.
Prípojka začína bodom napojenia na uličný vodovod a končí 1 m za hranicou pozemku
vodomernou šachtou, v ktorej bude osadená vodomerná zostava.
II. odporúča
schváliť žiadosť Ferdinanda Karu, trvale bytom I. Olbrachta č. 12, 972 51 Handlová, o
zriadenie vecného bremena - uloženie IS - prípojky vody v predpokladanej dĺžke 7 m
pretlakom popod cestu na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela reg.
CKN č. 561/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2271 m2, k nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 560/98 – trvalý trávny porast, výmera 2243 m2,
evidovaný na LV č. 11811, Riečna ulica a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a
rekonštrukcie. Prípojka začína bodom napojenia na uličný vodovod a končí 1 m za hranicou
pozemku vodomernou šachtou, v ktorej bude osadená vodomerná zostava.
Uznesenie č.: 180/2019 žiadosť spol. UBYFO-servis, Prievidza o zriadenie VB – právo prechodu
pešo a prejazdu mot. vozidlami, vybudovanie spevnených plôch
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824,
v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, o zriadenie vecného bremena – právo prechodu
pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg.
CKN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica)
v predpokladanom rozsahu 25 m2, k nebytovej budove súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve
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žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057 a súhlas na vybudovanie spevnených plôch pre
parkovanie a nový vstup do budovy. Po vybudovaní parkovacích miest ich bezodplatne
prevedú do majetku mesta a parkovacie miesta budú slúžiť po 16.00 hod. verejnosti.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824,
v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, o zriadenie vecného bremena – právo prechodu
pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg.
CKN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica)
v predpokladanom rozsahu 25 m2, k nebytovej budove súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve
žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057 a súhlas na vybudovanie spevnených plôch pre
parkovanie a nový vstup do budovy. Po vybudovaní parkovacích miest ich bezodplatne
prevedú do majetku mesta a parkovacie miesta budú slúžiť po 16.00 hod. verejnosti.
Uznesenie č.: 181/2019 žiadosť spol. Špeciál s.r.o., Prievidza o prechod nájmu, nájom
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084,
zastúpená konateľom: Senad Saliji, o prechod nájmu po nájomcovi Atilla Saliji, (NZ č.
13/2005 uzatvorená 07.07.2005 za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2) z
dôvodu, že prevádzku vedie žiadateľ a súčasne žiada o zvýšenie výmery prenajatého pozemku
v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 2157/2, o výmeru 15 m2 za účelom rozšírenia vonkajšieho
sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom
pozemku počas celého roka.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451
084, zastúpená konateľom: Senad Saliji, o prechod nájmu po nájomcovi Atilla Saliji, (NZ č.
13/2005 uzatvorená 07.07.2005 za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2) z
dôvodu, že prevádzku vedie žiadateľ a súčasne žiada o zvýšenie výmery prenajatého pozemku
v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 2157/2, o výmeru 15 m2 za účelom rozšírenia vonkajšieho
sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom
pozemku počas celého roka.
Uznesenie č.: 182/2019 žiadosť Kataríny Géczyovej, B. Bystrica o nájom
komisia
I. berie na vedomie
a) žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, o
nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Veľkonecpalskej ulici,
parc. reg. CKN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2,
evidovaná na LV č. 1, v rozsahu výmery 62,5 m2 za symbolickú cenu (napr. 1€/ m2 )
na realizáciu spevnenej plochy a vytvorenia 5 ks parkovacích miest k polyfunkčnému
objektu – pizzérii, navrhnutému na pozemku parc. reg. CKN č. 6335 vo vlastníctve p.
Géczyovej, ktoré by boli pre polyfunkčný objekt využívané počas prevádzkových
hodín pizzérie, v ostatnom čase pre verejnosť. Nájom žiada počas výstavby objektu,
potom plochy odovzdá mestu Prievidza,
b) doloženie časti projektovej dokumentácie a výpočtu parkovacích miest
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, o
nájom
nehnuteľnosti
- požiadavka investora na odsúhlasenie prenájmu plôch pre účely budovania odstavných
stojísk nezaručuje ich následne využívanie zákazníkmi prevádzky. Keďže prepočet si
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vyžaduje minimálne 7 stojísk, po vybudovaní piatich a ich odovzdaní mestu nebude mať
prevádzka dostatočný počet stojísk podľa prepočtu. Komisia odporúča riešiť nájom, resp.
odpredaj časti pozemku za účelom vybudovania a následného vyhradenia počas
prevádzkových hodín.
Uznesenie č.: 183/2019 žiadosť Jozefa Privitzera a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Jozefa Privitzera a manž., bytom Krížna 698/8, Prievidza o kúpu časti pozemku vo
vlastníctve mesta, v k.ú. Malá Lehôtka, parcela reg. CKN č. 164 v rozsahu výmery 94 m2, na
ktorom majú zriadenú záhradu
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Jozefa Privitzera a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
Uznesenie č.: 184/2019 žiadosť spol. LEGARDE s.r.o., Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS
– prípojky vody
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti LEGARDE s.r.o., so sídlom Hasičská 4, Prievidza, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza (Sadová ulica
pri garážach) parcela registra E KN č. 11-3226/4 , ostatné plochy s výmerou 3199 m2 , právo
uloženia inžinierskych sietí - prípojky vody k stavbe „ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A
SKLAD, LEGARDE, PRIEVIDZA“, v predpokladanej dĺžke 4,5 m
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti LEGARDE s.r.o., so sídlom Hasičská 4, Prievidza, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza
(Sadová ulica pri garážach) parcela registra E KN č. 11-3226/4 , ostatné plochy s výmerou 3199
m2 , právo uloženia inžinierskych sietí - prípojky vody k stavbe „ADMINISTRATÍVNA
BUDOVA A SKLAD, LEGARDE, PRIEVIDZA“, v predpokladanej dĺžke 4,5 m
Uznesenie č.: 185/2019 žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava o zapracovanie 5 ks PODB
skríň do ZoBZoZVB – tzv. 2. etapa, sídlisko Píly
Komisia.
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, o zapracovanie
5 ks PODB skríň do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu
INS_FTTH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly II. etapa; celkový počet PODB skríň je 24 ks
(uzn. MsZ č. 334/18 zo dňa 07.08.2018 bolo schválené umiestnenie maximálne 19 ks PODB
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza; zriadenie vecného bremena bolo schválené
uznesením MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017 v znení uznesení č. 401/17 zo dňa 02.10.2017 a č.
307/18 zo dňa 25.06.2018 a č. 334/18 zo dňa 07.08.2018)
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava,
o zapracovanie 5 ks PODB skríň do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pre stavbu INS_FTTH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly II. etapa;
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Uznesenie č.: 186/2019 žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v zastúpení TTL Group, s.r.o.
o zriadenie VB – právo uloženia IS vrátane PODB skrinky a právo trvalého prístupu za účelom
údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD_Max Brose20-T0-0562-2017
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, v zast.
spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičová 183/47, Bánovce nad Bebravou,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza (Mlynská ulica, Ul. A. Rudnaya) parcela registra C KN č. 403 , zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 985 m2 , parcela registra C KN č. 404 , ostatné plochy s výmerou 6399
m2 , parcela registra C KN č. 421/1 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2 ,
parcela registra C KN č. 422 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 920 m2 , uloženie
inžinierskych sietí a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe
MOK-PD-Max Brose 20-T0-0562-2017 (vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete a
pripojenie na optickú sieť výrobnú halu spoločnosti Brose).Predpokladaná dĺžka trasy cez
pozemky mesta je 84 m.
(pôvodne žiadali zriadiť vecné bremeno aj na par. 421/23, ale upravili trasovanie)
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, v zast.
spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičová 183/47, Bánovce nad Bebravou,
o zriadenie vecného bremena, uloženie inžinierskych sietí a právo trvalého prístupu za účelom
údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-Max Brose 20-T0-0562-2017 (vybudovanie
univerzálnej telekomunikačnej siete a pripojenie na optickú sieť výrobnú halu spoločnosti
Brose).
Uznesenie č.: 187/2019 návrh spol. SSD, a.s. Žilina na zmenu uznesenia MsZ č. 116/19 zo dňa
25.3.2019
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke
2927/8, o vylúčenie podmienky „- v prípade, že investor bude trasovať inžinierske siete v
chodníku, upraví chodník v celej šírke“ zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena (k stavbe „11170 – Prievidza – Ul. Včelárska – Rozšírenie NNK“)
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, o vylúčenie podmienky „- v prípade, že investor bude trasovať inžinierske
siete v chodníku, upraví chodník v celej šírke“ zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena (k stavbe „11170 – Prievidza – Ul. Včelárska – Rozšírenie NNK“)
Uznesenie č.: 188/2019 žiadosť spol. SSD, a.s., Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš
o zriadenie VB – právo uloženia IS – stavba „8945 – Prievidza-ul. Necpalská, rekonštrukcia
rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod
komisia
I. berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s.r.o., so sídlom v Liptovskom
Mikuláši, Priehradná 1690/30, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 505 m2, právo
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uloženia inžinierskych sietí –podzemných VN káblových vedení pre stavbu „8945 Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK
vývod“ . Účelom je posilnenie NN distribučných rozvodov, a to výstavby novej
kioskovej trafostanice spolu s VN podzemným vedením. Celkový predpokladaný
rozsah VB na pozemku mesta je 28,5 m2. Trafostanica bude umiestnená na pozemku
vo vlastníctve VšZP. Cez pozemok mesta pôjdu káble v chodníku v dĺžke 11 m,
chodník zo zámkovej dlažby bude rozobratý a po uložení káblov bude následne
položená zámková dlažba.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s.r.o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
Priehradná 1690/30, o zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí –
podzemných VN káblových vedení pre stavbu „8945 - Prievidza – ul. Necpalská,
rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“.
Uznesenie č.: 189/2019 žiadosť Ing. Evy Blažovej, Prievidza o zmenu trasovania plánovanej
prípojky k rodinnému domu (schválené uzn. MsZ č. 229/19 zo dňa 24.06.2019)
komisia
I. berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska 596/50, o zmenu
trasovania plánovanej elektrickej prípojky k rodinnému domu na Mariánskej ulici, a to
z dôvodu že žiadateľka našla výhodnejšie riešenie, pri ktorom nebudú porušené
chodníky, štartovacia jama bude na pozemku stavebníka a cieľová v záhradke
susedného domu. Elektrická prípojka bude realizovaná na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela registra CKN č. 2758/2, EKN č. 3760 a EKN č. 3104/3, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 29 m2
b) informáciu o doloženej novej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 141/2019,
ktorú vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o. dňa 19.06.2019, s vyznačením
priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP
ako diel 1-3 v rozsahu 29 m2 (na základe doloženej projektovej dokumentácie),
pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia
MsZ č. 114/18);
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Evy Blažovej, Prievidza o zmenu trasovania plánovanej prípojky
k rodinnému domu (schválené uzn. MsZ č. 229/19 zo dňa 24.06.2019)

Zapísala: Andrea Korčoková

Ing. Ľuboš Jelačič
predseda komisie

8

