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MESTO PRIEVIDZA 
 

Materiál mestského zastupiteľstva  
 

 
         

Materiál MsZ č.  39/22 

        Mestská rada:  20.06.2022 

        Mestské zastupiteľstvo: 27.06.2022 

 

 

 

 

Názov materiálu:  „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu zóny IBV Terasy (ZaD č. 4 

UPN Z IBV Terasy)“ a návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Do-

plnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 

49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Te-

rasy“. 

 

 

 

 

 

Predkladá:   JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  .................. 

 

Prerokované:  MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ   .................. 

    JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie  .................. 

 

Spracovali:   Ing. arch. Zuzana Hlinková, architekt mesta   .................. 

   Ing. arch. Miroslav Kontriš, ref. útvaru architekta mesta  ..................

  

 

Napísal:   Ing. arch. Miroslav Kontriš, ref. útvaru architekta mesta  .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 31.5.2022 
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Dôvodová správa: 

Materiál je predkladaný na schválenie do MsR a MsZ na základe § 26 odst. 3 zákona č. 

50/1976 Zb., zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 

Súčasťou materiálu je (viď prílohy): 

- ZaD č. 4. UPN Z IBV Terasy grafická a textová časť 

- návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému na-

riadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o UPN Z IBV Terasy 

- Stanovisko OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – preskúmanie súladu návrhu ZaD č. 

4 UPN Z IBV Terasy podľa § 25 stavebného zákona 

- Vyhodnotenie pripomienok z priebehu prerokovania návrhu ZaD č. 4 UPN Z IBV 

Terasy 

 

 

ZaD č. 4 UPN Z IBV Terasy bol vypracovaný a prerokovaný na základe požiadavky žiada-

teľa schválenej uznesením MsZ č. 222/19 zo dňa 24.06.2022 v zmysle príslušných 

ustanovení stavebného zákona. Jedná sa o lokalitu šiestich pozemkov vo funkčnopriesto-

rovom bloku 22-2-3 ÚPN-Z Terasy. Zmena ÚPN-Z IBV Terasy rieši zosúladenie pôvodnej 

ÚPN Z IBV Terasy s pozemkovým stavom v operáte katastra nehnuteľností, kde parcelá-

cia v katastri nehnuteľností (reálny stav) nezodpovedala platnému ÚPN a vzhľadom na 

uvedené bolo nemožné uskutočňovať v predmetnej lokalite výstavbu rodinných domov. 

 

Spracovanie ZaD č. 4 UPN Z IBV Terasy obstaralo mesto Prievidza prostredníctvom od-

borne spôsobilej osoby na obstarávanie UPP a UPD – Ing. R. Veselým (reg. č. 364) 

Spracovateľom ZaD č. 4 UPN Z IBV Terasy je HD s r.o., Brusno 551, 972 32  Chrenovec – 

Brusno, hlavným riešiteľom je Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., 

 

Nadradený orgán územného plánovania - Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podľa § 25 

stavebného zákona  preskúmal postup obstarávania a prerokovania ZaD č. 4 UPN Z IBV 

Terasy, súhlasí s predloženým návrhom a odporúča jeho schválenie (č.j. OU-TN-OVBP1-

2022/000525-011 zo dňa 30.05.2022) 
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Návrh uznesenia: 

Mestská rada:  

Uznesenie č....... 

l. berie na vedomie  

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých 

právnických, fyzických osôb a príslušných organizácií, uplatnených počas prerokúvania 

návrhu Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 obstaráva-

teľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 

vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

2) Návrh Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4, v zmysle 

zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval HD s.r.o., 

Ing. arch. Silvia Kovárová, PhD,  reg. č. 2206 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 

2021. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schvá-

lenia formou VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 ku Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej vý-

stavby Terasy 

3)  Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 

30.05.2022 pod číslom OU-TN-OVBP1-2022/000525-011 o preskúmaní súladu Návrhu 

Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 s § 25 ods. 1 zá-

kona č. 50/76 Z. z. v platnom znení.  

 

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých 

právnických, fyzických osôb a príslušných organizácií, uplatnených počas prerokúvania 

návrhu Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 obstaráva-

teľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 

vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

2) Návrh Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4, v zmysle 

zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval HD s.r.o., 

Ing. arch. Silvia Kovárová, PhD,  reg. č. 2206 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 

2021. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schvále-

nia formou VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 ku Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej vý-

stavby Terasy 

3) VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Tera-

sy. 
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Mestské zastupiteľstvo:  

Uznesenie č....... 

l. berie na vedomie  

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých 

právnických, fyzických osôb a príslušných organizácií, uplatnených počas prerokúvania 

návrhu Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 obstaráva-

teľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 

vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

2) Návrh Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4, v zmysle 

zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval HD s.r.o., 

Ing. arch. Silvia Kovárová, PhD,  reg. č. 2206 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 

2021. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schvá-

lenia formou VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 ku Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej vý-

stavby Terasy 

3)  Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 

30.05.2022 pod číslom OU-TN-OVBP1-2022/000525-011 o preskúmaní súladu Návrhu 

Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 s § 25 ods. 1 zá-

kona č. 50/76 Z. z. v platnom znení.  

 

II. schvaľuje - neschvaľuje:  

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých 

právnických, fyzických osôb a príslušných organizácií, uplatnených počas prerokúvania 

návrhu Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4 obstaráva-

teľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 

vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

2) Územný plán zóny IBV Terasy Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4, v zmysle zákona o 

územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval HD s.r.o., Ing. arch. 

Silvia Kovárová, PhD,  reg. č. 2206 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2021. 

Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia 

formou VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 ku Všeobecne záväznému naria-

deniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby 

Terasy 

 

III. ukladá:  

Prednostovi MsÚ:  

1) zabezpečiť dopracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie, uloženie schvále-
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nej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza– 

Zmeny a doplnky č. 4 v súlade s § 28 stavebného zákona t.j. označením dokumentácie 

schvaľovacou doložkou, uložením na Mestský úrad v Prievidzi, na Okresný úrad, odbor 

výstavby a bytovej politiky v Trenčíne a príslušný stavebný úrad, vyhotovením regis-

tračného listu, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému 

ministerstvu.  

 

 

Hlasovanie o prijatí VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 k VZN č. 49/1998 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej by-

tovej výstavby Terasy, 

II. schvaľuje – neschvaľuje  

VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému naria-

deniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej 

výstavby Terasy.   
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MESTO PRIEVIDZA 

 
Návrh 

 
Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami zákona  č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 

 

vydáva 

 

VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 

o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny 

individuálnej bytovej výstavby Terasy sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. v § 3 sa pôvodný text v plnom rozsahu nahrádza textom: 

§  3 
Časový rozsah platnosti územného plánu 

 

Územný plán je platný od lehoty nadobudnutia platnosti VZN, ktorou sa vyhlasuje jeho 

záväzná časť. V prípade potreby je možné ho aktualizovať formou zmien a doplnkov 

alebo ho nahradiť novou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 

 

2. v § 5 sa za textom dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 5 
Zásady usporiadania územia 

 

Využitie plôch funkčno-priestorového bloku (ďalej len FPB)  22.2.3 sa upravuje v zmysle 

grafickej a textovej časti Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza. Prílohou k 

VZN je záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza, vrátane 
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grafickej časti, výkresov č. 02 - Urbanizmus a č. 03 - Regulatívy. 

 

 

3. v § 12 sa za textom dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 12  
Zásady regulácie stavebného rozvoja územia 

 

Stavebný rozvoj a stavebnú činnosť riadiť a usmerňovať vo FPB 22.2.3 v zmysle 

upravených regulačných zásad stanovených v Zmenách a doplnkoch č. 4 ÚPN Z IBV 

Terasy Prievidza. 

 

 

4. v § 20 sa za textom  dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 20  
Uloženie dokumentácie územného plánu 

 

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza je uložená na 

Mestskom úrade v Prievidzi, na Okresnom úrade v Trenčíne a na príslušnom stavebnom 

úrade. 

 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 k  Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby 

Terasy sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa .............................. 

2. VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k  Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy mesta 

Prievidza nadobudol účinnosť 15. dňom od  vyvesenia na úradnej tabuli mesta dňa 

.......................  

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta Prievidza 
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