
 
Zoznam žiadostí 

predkladaných právnou kanceláriou 
na rokovanie MsZ d ňa 28.01.2014 

 
A) Žiadosti o kúpu, zámenu nehnute ľností, schválenie OVS, výnimku z Pravidiel .... 
a o zriadenie vecného bremena:  

 
 
  VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 

 
 

  1.  Úhrada kúpnej ceny bytov formou splátok - ž. nájomcov bytov na Ul. M. Hodžu, súpisné č.       
                                                                                       343 
  2.  Bibiana Geschwandtner a manž., Prievidza - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu 
  3.  Judita Kubová, Prievidza   - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu 
  4.  Zdenko Radosa, Prievidza   - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu 
  5.  Lucie Suchanková, Prievidza   - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu 
  6.  Miroslav Brontvaj, Prievidza   - ž. o zámenu resp. kúpu časti pozemku 
  7.  MUDr. Pavel Jendrejovský, Bojnice  - ž. o kúpu budovy, súpisné č. I.470 a pozemku 
  8.  Budova, súpisné č. I.470 a pozemok  - návrh na schválenie prevodu formou OVS 

     9.  HIPROTEC, spol. s r. o., Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena  
   10.  Mária Bernátová, Opatovce n. Nitrou  - ž. o kúpu pozemku 
   11.  DOPSTA, s.r.o., Prievidza   - ž. o kúpu pozemku  
   
 
   

  VVO č. II. - Sídlisko Píly  
 

   12.  Alžbeta Jevčičová, Prievidza - ž. o kúpu  pozemku 
   13.  Pozemok, parcela C KN č. 210/21 - návrh mesta prenechať pozemok do nájmu pre  
                                                                                      Alžbetu Jevčičovú, Prievidza  

 
 
 
  VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto  
 

   14.  LEMAS, spol. s r. o., Prievidza   - ž. o kúpu stavby a pozemku - bytový dom  
                                                                                             súpisné č. 434 
   15.  HP fin, s. r. o., Nitrica    - ž. o kúpu stavby a pozemku - bytový dom  
                                                                                             súpisné č. 434 

16.  Budova, súpisné č. 434    - návrh na schválenie prevodu formou OVS 
 
   17.  BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., - ž. o kúpu pozemkov  
          Bratislava  
 18.  Ing. Ladislav Beer, Bojnice   - zmena uznesení MsZ 
                                                                                      a) č. 486/13 zo dňa 10.12.2013  
                                                                                      b) č. 487/13 zo dňa 10.12.2013  
 

 
  VVO č. IV. – Kopanice   
 

  19.  Miroslav Mondočko a manž., Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena  
   20.  Ing. Martina Ripková, Prievidza   - ž. o kúpu pozemkov 
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  B) Majetkoprávne vyporiadanie nehnute ľností:  
 

  21.  Pozemok, parcela č. 6652/114   - požiadavka Eleonóry Gregorovej  
       Gazdovská ul.        o zmenu KC 

 

 

 
  C) Žiadosti o nájom nehnute ľností:  

 
  22.  Ján Mihálik, Prievidza    - ž. o nájom pozemkov   (VVO č. 1) 

 
 
 

 D) Iné:  
 

  23.  Informácia o vyhodnotení OVS – uzn. MsZ - objekt I.ZŠ S.Chalupku – bývalá jedáleň - 
        č. 395/13 zo dňa 29.10.2013 (a.)   súpisné   č.  418,  orientačné  č.  4  
                                                                                      ( VVO č. 2 ) 
  24.  Informácia o vyhodnotení OVS – uzn. MsZ - objekt bývalej III. ZŠ S. Chalupku –  
        č. 397/13 zo dňa 29.10.2013 (b.)    súpisné č.  II. 420, orientačné č. 6 
     ( VVO č. 2 ) 
  25.  Informácia o vyhodnotení OVS – uzn. MsZ - voľný byt  č. 22  vchod č. 1, Ul. M. Hodžu, 
         č. 452/13 zo dňa 26.11.2013 (c.)                          súpisné č. 343 
  26.  Informácia o vyhodnotení OVS – uzn. MsZ - nájom časti pozemkov na Kláštornej ulici  
         č. 461/13 zo dňa 26.11.2013                                ako stanovísk taxislužby  
 27.  Informácia o vyhodnotení priameho nájmu  - nájom časti nehnuteľnosti – časť oplotenia     
        - uzn. MsR č. 499/13 zo dňa 22.10.2013              MŠ Nábr. sv. Cyrila ( VVO č. 1 ) 
 28.  Informácia o vyhodnotení priameho nájmu - nájom časti nehnuteľnosti – časť oplotenia     
        - uzn. MsR č. 500/13 zo dňa 22.10.2013              MŠ Športová a zo strany Lúčnej ul. (VVO č. 
                                                                                     1) 
29.  LICITOR development, s. r. o., Žilina - ž. o poskytnutie súčinnosti a o prevod pozemkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


