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V Prievidzi, dňa 26.7.2021.2020 
 
     DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu: 
Žiadosť o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK pri realizácii stavby „11008 – 

Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 
 
Technické návrhy trasovania energetických inžinierskych sietí sú, v zmysle „Memoranda o spolupráci“ 
so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, 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. 
 
 
Žiadosť o vypustenie podmienky určenej uznesením MsZ č. 396/18 zo dňa 24.9.2018 k realizácii 
trasovania IS bolo už niekoľkokrát prerokovávané v orgánoch mesta: 

 
1) MsZ uznesením 396/18 zo dňa 24.9.2018 – určená podmienka, že „Uloženie ing. sietí 

bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie 
 
2) MsZ uznesením 309/19 zo dňa 26. 08. 2019 neschválilo zrušenie tejto podmienky 
 
3) MsZ uznesením 89/2020 zo dňa 13.5.2020 opätovne neschválilo zrušenie tejto podmienky, 

aj napriek tomu, že žiadateľ doložil nesúhlas majiteľa pozemku CKN 3946/73 KU PD (viď 
príloha) – pani O. Mrázovej s akýmkoľvek zásahom do jej pozemku. 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s.,, Žilina (v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o), požiadala o opätovné 
prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS stavby podaním  Žiadosti o vypustenie 
podmienky realizácie pretlaku popod MK pri realizácii stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – 
Rozšírenie NNK“. 
Svoju opätovnú žiadosť odôvodňujú nemožnosťou realizácie pretlaku vzhľadom na skutočnosť, že 
majiteľ pozemku na ktorom je možné realizovať tzv. „štartovaciu jamu“ vydal k realizácii štartovacej 
jamy na jeho pozemku nesúhlasné stanovisko. 
 
Na pracovné stretnutie boli prizvaní zástupcovia PETROSTAV SK s.r.o, zástupcovia SSD a.s., 
zástupcovia príslušného VVO III a zástupcovia mesta Prievidza.  
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Pracovné stretnutie, bolo konané priamo na mieste budúcej realizácie stavby – spojené 
s miestnou obhliadkou a výkladom investora k realizácii predmetného trasovania formou 
„pretlaku popod komunikáciu“, ktoré je vzhľadom na nesúhlasné stanovisko majiteľky susednej 
nehnuteľnosti  - pozemku CKN 3946/73 KU PD - pani O. Mrázovej (jediného miesta možnej 
realizácie štartovacej jamy pre realizáciu pretlaku) nezrealizovateľné. 
Zároveň investor predložil rozpracovanú technickú variantu riešenia trasovania IS formou 
stĺpového vedenia, kde by však podperný bod č. 1 (stĺp) musel byť umiestnený opäť na pozemku 
CKN 3946/73 KU PD, vlastníka - pani  O. Mrázovej a tým pádom je tento variant taktiež 
nezrealizovateľný. 
 
Vzhľadom na uvedené Investor preukázal, že jedinou možnosťou realizácie v tomto prípade je 
„prekopanie miestnej komunikácie“.  

 
Zúčastnení (viď prezenčná listina) skonštatovali: 

- Stavbu 11008-Prievidza-ul. Átriová-rozšírenie NNK nie je možné realizovať „pretlakom“ 
popod MK ani stĺpovým vedením vzhľadom na nesúhlas - majiteľky susednej 
nehnuteľnosti  - pozemku CKN 3946/73 KU PD - pani O. Mrázovej.   

- Miestna komunikácia – Átriová, je v časti navrhovaného budúceho prekopania, ako aj 
v niektorých iných častiach v nevyhovujúcom technickom stave (viď fotodokumentácia) a 
tým pádom jej prekopaním nedôjde k znehodnoteniu povrchu v porovnaní s existujúcim 
stavom. 

- V blízkosti navrhovaného prekopania komunikácie sa nachádza kanalizačná šachta, ktorej 
niveleta je neprimerane pod úrovňou povrchu vozovky. Tento technický stav by sa mohol 
upraviť zároveň so spätnými povrchovými úpravami - úpravou povrchu po realizácii 
prekopávky. 

- Na uvedený úsek komunikácie evidujeme požiadavku na súvislú opravu jestvujúceho krytu 
vozovky. Oprava je zaradená do plánu investícií pre nasledujúce obdobie. Odstránenie 
nerovností a porúch celistvosti povrchu komunikácie, ako aj revíziu stavu jestvujúcej uličnej 
vpusti,  budeme priebežne zaraďovať do plánu opráv realizovaných správcom miestnych 
komunikácií – TSMPD s.r.o. (pripomienka Ing. Hammer) 
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NÁVRH  NA UZNESENIE 

Mestská rada  

Uznesenie č. ... 
I.  
berie na vedomie : 
Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,, Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, 
s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK pri realizácii stavby „11008 – 
Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ uvedenej v uznesení MsZ č. 396/18 zo dňa 
24.9.2018, k investičnému zámeru realizácie stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – 
Rozšírenie NNK“. 
 
II.  
odporúča – neodporúča MsZ: 
zrušiť podmienku: „Uloženie ing. sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia 
miestnej komunikácie“ uvedenú v uznesení MsZ č. 396/18 zo dňa 24.9.2018 k investičnému 
zámeru realizácie stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa 
Stredoslovenská distribučná, a.s.,, Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) 

 
 

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č. ... 
I.  
berie na vedomie : 
Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,, Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, 
s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK pri realizácii stavby „11008 – 
Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ uvedenej v uznesení MsZ č. 396/18 zo dňa 
24.9.2018, k investičnému zámeru realizácie stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – 
Rozšírenie NNK“. 
 

II.  
schvaľuje – neschvaľuje: 
Zmenu uznesenia MsZ č. 396/18 zo dňa 24.9.2018 k investičnému zámeru realizácie stavby 
„11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská distribučná, 
a.s.,, Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.),  kde v bode II. – ruší podmienku: „Uloženie ing. 
sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“.  
 
 


