
 
Zoznam žiadostí 

predkladaných právnou kanceláriou 
na rokovanie MsZ d ňa 26.11.2013 

 
A) Žiadosti o kúpu – predaj  nehnute ľností a  zriadenie vecného bremena:  
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 
 

 
1.  AZ REAL PD, s.r.o. v zast.    - ž. o zriadenie vecného bremena 
     Rastislav Ducký, Sebedražie   
2.  Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra  - ž. o zriadenie vecného bremena 
3.  EASYTRAVEL, s. r. o., Prievidza   - ž. o kúpu časti pozemkov 
 
4.  Jana Néčová, dipl.z.t., Prievidza   - ž. o kúpu zubného laboratória na Ul. A.  
                                                                                          Hlinku  
5.  Ing. Ľubomír Kollárik a manž., Prievidza  - ž. o kúpu spoluvlastníckeho podielu na    
                                                                                          pozemku pod bytovým domom a o časť  
                                                                                          pozemku pod parkovacími státiami 
6.  MUDr. Lenka Majzlanová, Prievidza  - ž. o kúpu spoluvlastníckeho podielu na    
                                                                                          pozemku pod bytovým domom a o časť  
                                                                                          pozemku pod parkovacím státím 
7.  MUDr. Ludovít  Perkácz, Prievidza  - ž. o kúpu spoluvlastníckeho podielu na    
                                                                                          pozemku pod bytovým domom a o časť  
                                                                                          pozemku pod parkovacím státím 

   8.  BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., - ž. o kúpu časti pozemku 
     Prievidza 

   9.  AZ REAL PD, s.r.o. v zast.    - ž. o zriadenie vecného bremena 
        Ján Kuchárik, Prievidza 
 10.  Nájomné byty na Ul. M. Hodžu   - návrh na ich predaj a informácia o cene podľa  
                                                                                      znaleckého posudku 
 11.  Voľný byt  č. 22  vchod č. 1, Ul. Hodžu  - návrh na vyhlásenie OVS na prevod  
                                                                                       nehnuteľnosti 

 
 
 
VVO č. II. - Sídlisko Píly  
 

 12.  Milan Pavle, Prievidza - ž. o zriadenie vecného bremena  
 13.  AZ REAL PD, s.r.o. v zast.    - ž. o zriadenie vecného bremena 

     Ing. Igor Cesnek a manž., INGSTAV 
     Prievidza 

 14.  AZ REAL PD, s.r.o. v zast.  vlastníkov  - ž. o zriadenie vecného bremena 
     objektov v areáli bývalého družstva 
     Ukrniská 

 15.  Marián Bielik, Prievidza    - ž. o kúpu alebo nájom časti pozemku pod  
                                                                                             dočasnou stavbou 
 

 
 
VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto  
 

 16.  LUDO, spol. s r.o., Považská Bystrica  - ž. o kúpu časti pozemku 
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VVO č. IV. – Kopanice   
 

 17.  APF Development, s.r.o., Bratislava  - ž. o kúpu pozemkov 
 18.  CIBAMED, s. r. o., Lazany   - ž. o kúpu Zdravotného strediska na Ul. M.                
                                                                                            Gorkého  
 19.  Blažena Csovariová, Prievidza   - ž. o kúpu časti pozemku a informácia o GP 
                                                                                            
 
 
 

B) Žiadosti o nájom nehnute ľností:  
 

  20.  Návrh na zverejnenie zámeru mesta - prenájom troch parkovacích miest pred  
                                                                                      OD Vtáčnik a dvoch parkovacích miest pred 

bývalým hotelom Hubert 
 
  21.  STAJOZ, spol. s r.o., Lehota p. Vtáčnikom - ž. o nájom časti pozemku do nájmu na  
                                                                                             Námestí slobody – osobitný zreteľ 
   

 
  C) Iné:  

 
  22.  Nebytový priestor v budove CVČ Spektrum - informácia o výsledku vyhodnotenia OVS            
        (prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej  
        stravy)  
  23.  Návrh na zmenu uznesenia MsZ   - prevod pozemkov – Obchvat mesta I. etapa, 
         č . 346/11 zo dňa 29.11.2011     2. stavba I./64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


