
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií  
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ d ňa 30.06.2015 
 

A) Žiadosti o kúpu, predaj a zámenu nehnute ľnosti:  
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 
 
1.  Michal Medera, Prievidza    - ž. o kúpu  bytu  na   Ul.  M.   Hodžu,  
                                                                                          osobitný  zreteľ 
 
VVO č. II. - Sídlisko Píly 
 
2. František Hric a manž., Pravenec  - ž. o kúpu časti pozemku 
3.  Ing. Ľudmila Žiaková, Prievidza    - ž. o kúpu pozemku pod stavbou garáže      
                                                                                           na  Sadovej ul. 
 

   VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto 
 

4.  Roman Borovička, Prievidza  - ž. o kúpu časti pozemku  
5.  EURÓPSKE INVESTIĆNÉ DRUŹSTVO, - ž. o kúpu bytového domu Falešníka 14, 

Prievidza                                                                     Prievidza  a   bytov  vo   vlastníctve    
                                                                                           mesta 
 
VVO č. IV. – Kopanice 
  
6.  Roman Guláš a manž., Prievidza    - ž. o kúpu  pozemku, osobitný zreteľ 

   7.  Ondrej Sokol, Prievidza    - ž. o zámenu pozemkov (+ VVO č. 1) 
    

 
VVO č. VII. – Hradec  
 

   8.  Jozef Kurbel a manž., Prievidza   - ž. o kúpu  pozemku, osobitný  zreteľ  
   9.  Vlastimil Kmeť a manž., Prievidza  - ž. o kúpu  pozemku, osobitný zreteľ 
 
 

B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnute ľností: 
 

 10.  Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovka - ž. odd. výstavby a ŽP o zmluvné   
        v Prievidzi             doriešenie využitia pozemku   
 
   
  C) Žiadosti o nájom nehnute ľností: 
 
 11.  TSMPD, s. r. o.,  Prievidza    - ž. o nájom pozemkov na rozšírenie  
                                                                                              parkovacích miest v CMPZ,       
                                                                                              osobitný zreteľ  (VVO č. 1) 
12.  FRUCTOP, s. r. o., Ostratice    - ž. o nájom časti pozemku, rozšírenie  
                                                                                             parkovacích miest, osobitný zreteľ,  
                                                                                             (VVO č. 3)  
13.  BELAMI, s. r. o., Prievidza    - ž. o odklad realizácie vonkajších úprav  
                                                                                             predajného stánku a jeho okolia     
                                                                                             (VVO č. 2) 
14.  Ladislav Mokrý a manž., Prievidza  - ž. o nájom pozemku (VVO 4) 
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15.  Ladislav Mokrý a manž., Prievidza  - návrh mesta na zníženie KC pozemku  
                                                                                       ( VVO 4) 
16.  Peter Bagin,  Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku  a udelenie 

    Vladimír Marko, Prievidza             súhlasu s vybudovaním prístupovej   
                                        účelovej komunikácie ( VVO č. 5 ) 
 

 
 
 
D) Iné: 

   
17.  Nehnuteľností na Novej ul. v Prievidzi  - informácia o vyhodnotení OVS 
       (budova súpisné č. I.470 a pozemok)    (VVO č. 1) 
18.  Kaviareň KaSS spolu s priľahlou terasou  - informácia o vyhodnotení OVS  
       Ul. F. Madvu, Prievidza    (VVO č. 2) 
 
19.  Pavilón D, súpisné č. 1936/12D   - informácia o vyhodnotení OVS  

  a pozemok parcela č. 829/12                                ( VVO č. 2 ) 
   20.  Pavilón D, súpisné č. 1936/12D   - návrh mesta na vyhlásenie opätovnej 

  a pozemok parcela č. 829/12     OVS  ( VVO č. 2 ) 
21.  Pavilón E, súpisné č. 1937/12E   - informácia o vyhodnotení OVS 
       a pozemok parcela č. 829/11                                 ( VVO č. 2 ) 
22.  Pavilón E, súpisné č. 1937/12E   - návrh mesta na vyhlásenie opätovnej 

 a pozemok parcela č. 829/11     OVS  ( VVO č. 2 ) 
23.  Pavilón F, súpisné č. 1940/9   - informácia o vyhodnotení OVS  
       a pozemok parcela č. 829/10                                  ( VVO č. 2 ) 
24.  Pavilón F, súpisné č. 1940/9   - návrh mesta na vyhlásenie opätovnej 

 a pozemok parcela č. 829/10      OVS  ( VVO č. 2 ) 
 

25.  Nájom časti pozemkov, Mestský park  - informácia o vyhodnotení  OVS 
       atrakcie, lanový park       ( VVO č. 2 ) 
26.  Nebytové priestory v ZŠ Mariánska ul.  - informácia o vyhodnotení  OVS  
       Prievidza                                                                 (VVO č. 4)  
 
27.  Informácia o stave uzavretia skládky Ploštiny 

 
 



 


