Zoznam žiadostí
predkladaných právnou kanceláriou
na rokovanie MsZ dňa 24.02.2015
A) Žiadosti o kúpu, zámenu a predaj nehnuteľností a uplatnenie si predkupného práva:
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník
1. Pavol Marko a manž., Prievidza
2. ALFAPLAST trade, s. r. o., Prievidza
3. Vladimír Matušák a manž., Prievidza
4. Monika Melišková, Prievidza
5. JUDr. Ctibor Stacha a manž., Bojnice

- ž. o kúpu časti pozemku
- ž. o kúpu stavby chodníka
- ž. o kúpu spoluvlastníckeho podielu na
pozemku pod bytovým domom
- ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu pozemku,

VVO č. II. - Sídlisko Píly
6. Karol Gaipl, Bojnice
7. Marek Danihel, Prievidza

- ž. o kúpu časti pozemku
- ž. o kúpu časti pozemku

VVO č. IV. – Kopanice
8.
9.
10.
11.

Ladislav Mokrý a manž., Prievidza
RIKU, s. r. o., Prievidza
Silvia Murková, Nitrianske Pravno
ViaReal, s. r. o., Bratislava

12. Ing. Vieroslava Dubovanová, Prievidza
13. Návrh mesta na prevod časti pozemku
parcela registra C KN č. 3029/1 s výmerou
18 m2, k. ú. Prievidza

- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu časti pozemku
- ponuka o uplatnenie si predkupného práva
v prospech mesta Prievidza
- ž. o kúpu časti pozemku
- žiadateľke Ing. Vieroslave Dubovanovej,
Prievidza

VVO č. V. – Veľká Lehôtka
14. Jozef Mokraň a manž., Prievidza

- ž. o kúpu časti pozemkov

B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností:
15. Soňa Žambokrétyová A-SPORT,
Prievidza

- ž. o realizáciu majetkovoprávneho
usporiadania nehnuteľnosti
( VVO č. 3 )

16. Petrochémia, a. s., Prievidza

- ž. o majetkovoprávne usporiadanie
pozemku ( VVO č. 3 )
- ž. o majetkovoprávne usporiadanie stavby
erbu mesta Prievidza

17. Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbaristov mesta Bojnice
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C) Žiadosti o nájom nehnuteľností:
18. Jankovič Viliam – RODIS, Prievidza
19. Nájom časti pozemkov, Mestský park
20. BELAMI, s. r. o., Prievidza

21. Štefan Molnár, Prievidza

- ž. o opätovné prehodnotenie nájmu častí
pozemkov, Mestský park, ( VVO č. 2 )
- návrh mesta na vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže ( VVO č. 2 )
- ž. o nájom časti pozemku pod stánkom,
osobitný zreteľ ( VVO č. 2 )
- ž. o nájom časti pozemku, vonkajšie
sedenie s celoročným záberom
pozemku, osobitný zreteľ,
pokračovanie nájmu po
Bielikovej Monike – NZ 4/13
( VVO č. 3 )

D) Iné:
22. T+T, a. s. Žilina

- ž. o nájom hnuteľného majetku mesta,
informácia o zverejnení

