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V Prievidzi, dňa 3.6.2021 
Dôvodová správa 

 

k materiálu  - Trasovanie IS – stavba „10715-Prievidza-Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 
298/úsek/95“ 

 
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. 
 
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, (v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 
01003 Žilina) požiadala o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS – „10715-Prievidza-
Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 298/úsek/95“ z dôvodu častých porúch VN vedenia na 
linkách č. 297 a 298.  
 
Dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho VN vedenia (297) v dĺžke trasy 262 m a rekonštrukciu 
existujúceho VN vedenia  (298) v dĺžke trasy 230 m zemným káblom s chráničkami HDPE 
od spínacej stanice (v situácii označenom - SS 298) k existujúcim stĺpom DB 297 a DB 298 a úpravu - výmenu 
existujúceho vzdušného vedenia od DB 298 po linku 298/uv/prievidza – scheuch s dl. 12 m a výmenu 
existujúceho vzdušného vedenia od DB stĺpa s linkou 298/uv/prievidza – scheuch po existujúci priehradový 
stožiar l. č. 298 s dl. 35 m. 
 
Podľa platného Územného plánu mesta Prievidza (ďalej len ÚPN M) sa navrhovaná stavba - rekonštrukcia 
vedenia nachádza v urbanistickom obvode UO UO 8 Priemyselný obvod, územnopriestorovom celku ÚPC 8-1, 
s určeným funkčným využitím pre Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového 
využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia 
mesta. 

 
Výrez časti UPN M Prievidza 

  Schematicky znázornené trasovanie VNK 
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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Mestská rada  

Uznesenie č. ... 
I.  
berie na vedomie : 
žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, (v zastúpení INGO s.r.o., 

Radová 1080/28, 01003 Žilina) o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS k 
investičnému zámeru „10715-Prievidza-Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 

298/úsek/95“. 
II.  
odporúča – neodporúča MsZ schváliť : 
Technický návrh trasovania energetických IS k investičnému zámeru „10715-Prievidza-

Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 298/úsek/95, predložený spol. 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zmysle predloženej 
dokumentácie 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č. ... 
I.  
berie na vedomie : 
žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, (v zastúpení INGO s.r.o., 

Radová 1080/28, 01003 Žilina) o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS k 
investičnému zámeru „10715-Prievidza-Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 

298/úsek/95“ . 
 
II.  
schvaľuje - neschvaľuje : 
technický návrh trasovania energetických IS k investičnému zámeru „10715-Prievidza-

Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 298/úsek/95, predložený spol. 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zmysle predloženej 
dokumentácie. 

 


