
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií 
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ dňa 26.6.2017 
 

A) Žiadosti o nájom, kúpu a zrušenie predkupného práva na nehnuteľností: 

 

1. Anna Petrášová – AMPA, Prievidza - ž. o nájom letnej terasy 
- informácia o súdnom spore (VVO č. 1) 

2. Bc. Milan Lackovič, Dobšiná - návrh na zmenu uznesenia (VVO č. 2) 
 

3. OVS Výmenníkové stanice, Prievidza - návrh na zmenu uznesenia  
(VVO č. 1 a VVO č. 3) 

4. Richard Pišťánek, Poruba - návrh mesta na predaj pozemkov,  
informácia o zverejnení, osobitný zreteľ  
(VVO č. 4) 

5. Richard Pišťánek, Poruba - ž. o nájom pozemkov, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ  
(VVO č. 4) 

6. Pozemky na Gazdovskej ulici - návrh mesta na vyhlásenie OVS 
7. METAL TECHNIK, s.r.o., Prievidza - ž. o nájom pozemku pod terasou 
8. Ing. Erhard Steinemann, Prievidza - návrh mesta na nájom pozemku, 

informácie o zverejnení, osobitný zreteľ  
(VVO č. 1) 

9. SAXES, s. r. o., Prievidza - ž. o nájom časti pozemku, rozšírenie  
letnej terasy, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

10. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s. Prievidza - ž. o nájom časti pozemku na účel 
zriadenia letnej terasy (VVO č.1 ) 

11. Zlatica Kotlárová, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom 
a časti pozemku na terasu (VVO č.1) 

12. Tibor Harag, Prievidza, (nájomca budovy) - ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

13. Jana Babiarová (Pazúrik), (nájomca budovy) - ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

14. Marián Chromý (Auto MIX), (nájomca budovy) - ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

15. Vladimír Chromý (Predaj koženej galantérie).  
(nájomca budovy) 

- ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

16. Patrícia Vrecková (Bagetka),  
(nájomca budovy) 

- ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

17. Mária Chromá (CHVM oprava obuvi),  
(nájomca budovy) 

- ž. o nájom časti pozemku (bývala  
hasičská zbrojnica), informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

18. Štefan Gonska, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku na terasu,  
informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 
(VVO č.2) 

19. REKOSTAV, Poruba - ž. o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 2) 
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20. QEX, s. r. o., Trenčín - ž. o nájom časti pozemkov 

pod reklamnými stavbami (VVO č. 1 
a VVO č. 3) 

21. Arton, s. r. o., Žilina - ž. o nájom časti pozemkov pod  
reklamnými stavbami (VVO č. 2 
a VVO č. 3) 

22. Jaroslav Štrbík – Alfa Trading, Prievidza - ž. o nájom časti pozemkov 
pod reklamnými stavbami (VVO č. 1  
a VVO č.3) 

23. NUBIUM, s. r. o., Bratislava - ž. o nájom časti pozemkov 
pod reklamnými stavbami (VVO č. 3 
a VVO č. 4) 

24. Július Píš, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku na zriadenie 
terasy (VVO č .3) 

25. Ľubomír Mečiar s manž., Prievidza - ž. o nájom časti pozemku na 
predzáhradku (VVO č. 4) 

26. Sv. Lujza, n.o., Handlová - ž. o súhlas so symbolickým nájomným 
(VVO č. 4) 

27. Ing. Vladimil Milan, Prievidza - ž. o kúpu pozemku pod stavbou  
garáže (VVO č. 1) 

28. Mgr. art. Roman Gatial, Opatovce nad Nitrou - ž. o kúpu pozemku, informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

29. Dagmar Marcineková, Prievidza - ž. o kúpu pozemku , informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

30. Ing Štefan Škríp a manž., Prievidza - ž. o kúpu pozemku, informácia 
o doložení GP (VVO č. 1) 

31. Tomáš Mečiar a Michaela Murková, Prievidza - ž. o kúpu pozemku , informácia 
o doložení GP (VVO č. 1) 

32. Ing. Ján Hanzel, Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č. 1) 
 

33. r3nt, s.r.o., Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 1) 
 

34. SARASOTA GROUPE, s.r.o., Prievidza - ž. o zrušenie PP (VVO č. 1) 
 

35. Margita Cagáňová, Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č. 1) 
 

36. LK Consulting, s. r. o., Bratislava  - ž. o kúpu pozemkov, informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 2) 

37. Ing. Andrea Brezoňáková, Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) 
 

38. Grolmus a spol. s. r. o., Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) 
 

39. Jozef Petráš, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 5) 

40. Darina Petrášová, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, informácia  
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 5) 

41. Oddelenie výstavby, MsÚ - ž. o majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod cyklotrasy (VVO č. 3) 
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B) Žiadosti o zriadenie vecného bremena: 

 

1. Dinh Thu Hang, Prievidza 
            v zast. Ing. Gabrielou Šimkovou 

- ž. o zriadenie VB - právo uloženia IS – 
  elektrická prípojka zemou (VVO č. 1) 

2. JUDr. Ctibor Stacha a manž., Bojnice      - ž. o zriadenie VB – právo vstupu na   
  pozemok (VVO č.1) 

3. Roman Kerata, Prievidza 
            v zast.  Janou Boháčovou 

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS – 
  vzdušné vedenia elektrickej prípojky 
  (VVO č. 2) 

4. RIKU s. r. o., Prievidza - ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS – 
  vodovodnej, kanalizačnej a optickej    
  prípojky (VVO č. 3) 

5. B&Š HoReCa, s. r. o., 
            Lehota pod Vtáčnikom   

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS za 
  účelom pripojenia stavby „Prevádzková  
  budova“ na siete technického vybavenia 
  (VVO č. 2)   

6. Beáta Kuchárová, Prievidza - ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS – 
  tlakové potrubie PE DN 40 kanalizačnej 
  tlakovej prípojky (VVO č. 4) 

7. Ing. Iveta Seidlerová, Prievidza - určenie výšky odplaty pri dočasnom    
zriadení VB (VVO č. 4) 

  
  

 
 


