
Zoznam žiadostí 
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ dňa 25.03.2014 
 

A) Žiadosti o kúpu a predaj nehnuteľností   a  zriadenie vecného bremena: 
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník 

 
 1.  Isabella Falatová, Prievidza   - ž. o kúpu pozemku 
 2.  SLOVAK TELEKOM, a. s.,  Bratislava  - ž. o zriadenie vecného bremena 

    3.  UBYFO – SERVIS, s. r. o., Prievidza  - ž. o kúpu časti pozemku 
    
 
   VVO č. III. – Zapotôčky - Nové mesto 
 
   4.  ORVA COLOR, s. r. o., Prievidza - ž. o kúpu pozemku  
 
 
   VVO č. IV. – Kopanice  

 
   5.  Ing. Marko, Danková, Ing. Valo, Valová,   - ž. o kúpu pozemku  
        Prievidza 
   6.  BA COM, s. r. o., Prievidza   - opätovné predloženie  žiadosti o zriadenie 
                                                                                      vecného bremena 
    7.  Veronika Nováková, Prievidza - ž. o kúpu  pozemkov 
 
 

VVO č. V. – Veľká Lehôtka  
 

    8.  Boris Pavlík, Prievidza    - ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ 
 
 
 

VVO č. VII. – Hradec  
 

   9.  Marián Majtényi a manž., Prievidza  - ž.  o kúpu  pozemkov 
 10.  Dušan Drozd, Prievidza    - ž.  o kúpu pozemku, osobitný zreteľ 
  11.  Miloslav Janček, Prievidza                                 - ž.  o  kúpu pozemkov  

 
 
 
B) Majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností: 
 

   12.  Ondrej Sokol, Prievidza    - ž. o  majetkovoprávne vyporiadanie pozemku 
                                                                                              ( VVO č. 1 )  
   13.  Ing. Roman Pánis, Prievidza    - ž. o  majetkovoprávne vyporiadanie pozemku 
                                                                                               ( VVO č. 4 ) 
   
 
   C) Žiadosti o nájom nehnuteľností: 

 
   14.  ŽELEZNICE SR, Bratislava    - návrh nájomnej zmluvy  na parkovisko ( tzv. 9.    
                                                                                       koľaj  - VVO č. 1 ) 
   15.  Svatava Šošovičková, Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ   
                                                                                             (VVO č. 1) 
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   16.  Milada Čavojská, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku, vonkajšie sedenie  
                                                                                             s celoročným záberom,  osobitný zreteľ     
                                                                                             (VVO č. 1) 
   17.  Trhoviská v meste Prievidza   - návrh prenajať časti pozemkov správcovi  
                                                                                      trhovísk,  osobitný zreteľ  (VVO č. 1, č. 2  
                                                                                      a č. 3) 
   18.  Uzatvorenie nových nájomných zmlúv  - návrh právnej kancelárie,  osobitný zreteľ  
         (pôvodné NZ uzatvorené so spol. TEZAS)           
 
   19.  Ing. Jozef Lahký, Zvolen    - ž. o nájom časti pozemkov  (VVO č. 3)   
 
   

 
 
 
 

D) Iné: 
 

   20.  Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou  - ž. o zníženie schválenej kúpnej ceny pozemku  
                                                                                              ( VVO č. 1 ) 
   21.  Ing. Igor Cesnek a manž.,  Prievidza - ž. o zmenu uznesenia MsZ č. 454/13 zo dňa  
                                                                                              26.11.2013  ( VVO č. 2 ) 
   22.  SVB Gavloviča, Prievidza  - ž. o zrušenie uznesenia MsZ o schválenom  
                                                                                              nájme ( VVO č. 2 ) 
   23.  Budova zubných ambulancií a pozemku - návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 61/14 zo                  

       na Bojnickej ceste                                                 dňa 25.02.2014 ( VVO č. 2 ) 
   24.  Anna Čavojská, Poruba  - informácia o výsledku ponuky mesta na spätné    
                                                                                      odkúpenie  nehnuteľností   na   Ul.  Ľ.  Štúra,  
                                                                                      Prievidza  ( VVO č. 2 ) 
   25.  Ján Znamenák, Nedožery – Brezany  - zmena uzn. MsZ č. 404/13 zo dňa 29.10.2013 
          a manž., Opatovce nad Nitrou                             v znení uzn. č. 470/13 zo dňa 10.12.2013    
                                                                                      z dôvodu zmeny trvalého pobytu (Gazdovská ul.) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


