MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobod y č.14, 971 01 Prievidza

Mestské zastupiteľstvo: 28.05.2018
Dôvodová správa
k materiálu Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia Ul. I. Vysočana – informácia.

Predkladá: Ing. Štefan Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Spracovali: Ing. Andrea Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie

Dňa 20.03.2018 bol doručený na Mestský úrad list Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia –
informácia od Ing. Dušana Gondu v zastúpení vlastníkov nehnuteľností rodinných domov a
pozemkov na Ul. I. Vysočana, ktorí žiadajú vyjadrenie v akom stave je ich žiadosť o vybudovanie
verejného osvetlenia zo dňa 23.07.2015 a v akom časovom horizonte sa plánuje vybudovať verejné
osvetlenie v danej lokalite.
Prvá žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia bola doručená na mestský úrad v roku 07/2015.
Vlastníci nehnuteľností - rodinných domov a pozemkov žiadali plnenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva č. 247/10. V uznesení mesto schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške,
ktoré mesto Prievidza získalo za odpredaj pozemkov na Ul. I. Vysočana od žiadateľov, pričom mesto
Prievidza zameria teleso komunikácie, chodníka a verejné osvetlenie s tým, že finančné prostriedky
budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011. Finančné prostriedky neboli zaradené do
rozpočtu. Za odpredaj pozemkov mesto získalo 1 918 078,- SKK, čo predstavuje 63 668,526,-- EUR.
Ďalší list Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia – informácia bola doručená na mestský úrad
12.07.2017, kde vlastníci požadovali vyjadrenie v akom stave je ich žiadosť z roku 2015 prípadne v
akom časovom horizonte sa plánuje vybudovať verejné osvetlenie v danej lokalite. Na základe tejto
žiadosti bol celý materiál predložený v 08/2017 na rokovanie do komisie finančnej, majetkovej,
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít a do komisie dopravy, výstavby, územného plánu a
životného prostredia. Finančná komisia predmetnú žiadosť zobrala na vedomie, ale odporučila ju
stiahnuť z prerokovania a žiadala doplniť informáciu o aktuálne vydaných a platných stavebných
povoleniach viažucich sa k predmetnej žiadosti.
Komisia výstavby predmetnú žiadosť zobrala na vedomie. Odporučila zrušiť uznesenie MsZ číslo:
247/10 zo dňa 28.09.2010 a žiadala doplniť informácie o stavebnom povolení na cestnú komunikáciu
– kto je stavebníkom, dátum ukončenia jej realizácie.
Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vydal
dňa 22.07.2016, právoplatné dňa 05.09.2016 dodatočné povolenie na líniovú dopravnú stavbu
„Obslužná mestská komunikácia I. Vysočana“, pre stavebníka Ing. Dušana Gondu. Stavba je
umiestnená na pozemkoch p. č. 5400/42, 5403, 5400/39 vo vlastníctve Mesta Prievidza.
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Námestie slobod y č.14, 971 01 Prievidza

Zároveň Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 06.11.2015 rozhodnutie o
umiestnení líniovej stavby „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza“ - Dažďová
kanalizácia, - Verejné osvetlenie.
Stavba je umiestená na pozemkoch p. č. 5400/42, 5403 vo vlastníctve mesta.
K pozemkom vo vlastníctve mesta bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, vrátane dodatkov č. 1 a č. 2.
Mestská rada na svojom rokovaní dňa 21. 5. 2018 odporučila MsZ schváliť zmenu uznesenia MsZ č.
247/10 zo dňa 28. 9. 2010 takto: v časti II. sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza sa textom:
„schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na účel porealizačného zamerania telesa
komunikácie, telesa chodníka a verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi s tým, že
finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu mesta až po písomnom oznámení žiadateľov, že
je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné osvetlenie a podaná žiadosť o kolaudačné konanie.“
Návrh na uznesenie
číslo: .................
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Dušana Gondu, Ul. I. Vysočana 719/9, Prievidza, v zastúpení vlastníkov
nehnuteľností (rodinných domov a pozemkov na Ul. I. Vysočana) o vybudovanie verejného
osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi,
b) návrh MsR na zmenu uznesenia MsZ č. 247/10 zo dňa 28. 9. 2010, ktorým MsZ schválilo
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške, ktoré mesto Prievidza získalo za odpredaj
pozemkov na Ul. I. Vysočana od žiadateľov, pričom mesto Prievidza zameria teleso
komunikácie, chodníka a verejné osvetlenie s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do
rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011,
c) dôvodovú správu vypracovanú právnou kanceláriou a odd. výstavby a ŽP k plneniu
uznesenia MsZ č. 247/10 zo dňa 28. 9. 2010,
II.
schvaľuje – neschvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 247/10 zo dňa 28. 9. 2010 takto: v časti II. sa vypúšťa pôvodný text
a nahrádza sa textom:
„schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na účel porealizačného zamerania telesa
komunikácie, telesa chodníka a verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi s tým, že
finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu mesta až po písomnom oznámení
žiadateľov, že je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné osvetlenie a podaná žiadosť
o kolaudačné konanie.“
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