
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie v Mestskom zastupiteľstve, 

konanom dňa 27.08.2018 

 

 

Žiadosti o vecné bremeno 

 

 

1. DSI DATA s.r.o., Námestovo - ž. o zmenu: geom. plánu na geodetické 
zameranie IS k stavbe „Fith Prievidza sekcie A, 
B, C“ (VVO č.1, VVO č. 4)) 

2. Vrták Peter, k. ú. Prievidza - ž.  o zriadenie VB – uloženie IS, právo 
prechodu a prejazdu (VVO č. 1) 

3. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 
295/18 zo dňa 25.06.2018  
 

- uloženie IS k stavbe „Prípojka pre verejné 
osvetlenie cesty Nábr. sv. Cyrila pod skalou 
v Prievidzi“ 

 

Žiadostí o nájom, informáciu o výpovedi a odvolaní, o majetkovoprávne usporiadanie, 

kúpu a zámenu nehnuteľností : 

 

1.  Iveta Andelová Motoraj, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

2.  Hornonitriansky banícky spolok, 
Prievidza 

- zmena uznesenia č. 251/18 (nová výmera 
priestorov) (VVO č. 1) 

3.  Akzent Bigboard, a.s., Bratislava - ž. o predĺženie lehoty na odstránenie 
reklamných stavieb (VVO č. 1) 

4.  OVS pozemky na Gazdovskej ul. 
Prievidza 

- informácia o výsledkoch OVS (VVO č. 1) 

5.  OVS časť NP v budove Mestského domu 
mesta Prievidza 

- informácia o výsledkoch OVS (VVO č. 1) 

6.  OVS časť NP v budove Mestského domu 
mesta Prievidza 

- návrh na vyhlásenie  opakovanej OVS na nájom 
(VVO č. 1) 

7.  Kotlárová Renáta, Prievidza - informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní voči 
výpovedi (VVO č. 1)  

8.  Akzent BigBoard, a. s., Bratislava - ž. o nájom pozemkov pod reklamnými plochami 
(VVO č.1) 

9.  Ondrášek Radomír, Prievidza  - ž. o kúpu pozemku pod garážou na Sadovej ul. 
(VVO č. 2) 

10.  ARTON, s. r. o., Žilina  - ž. o nájom pozemkov pod reklamnými plochami 
(VVO č. 3)  

11.  NUBIUM, s.r.o. Bratislava - ž. o nájom pozemkov pod reklamnými plochami 
(VVO č. 1, 3, 4) 

12.  Klub slovenských turistov, Bratislava  - ž. o nájom pozemku (VVO č. 5) 

13.  Meštiansky dom, Prievidza  - ž. o MPV pozemkov (VVO č.1) 

14.  Mária Krajčíková, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

15.  Milan Šmatlák a manž., Prievidza - ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

16.  Iveta Sečianska, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, , informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

17.  BA COM, spol. s r.o. Prievidza - ž. o kúpu pozemku, doloženie GP (VVO č. 4) 

18.  Michal Jasinský, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, doloženie GP (VVO č. 6) 



19.  OVS Sadová ul., pozemky na výstavbu 
garáží 

- informácia o výsledkoch OVS (VVO č. 2) 

20.  Pozemky Sadová ul., Prievidza - návrh na vyhlásenie OVS na zvyšné parcely 
(VVO č. 2) 

21.  BROSE Prievidza, spol. s r. o. Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 2) 

22.  Nehnuteľnosti na ul. S. Chalupku, bývalý 
pavilón „C“ a pozemky 

- návrh mesta na vyhlásenie OVS (VVO č. 2) 

23.  Peter Franko, s.r.o., Prievidza - ž. o kúpu nehnuteľnosti na ul. S. Chalupku -
pavilón C a pozemky (VVO č. 2) 

24.  Mokrý Peter, Prievidza - ž. o kúpu pozemkov (VVO č. 1) 

25.  Richter Eduard a manž. Richterová 
Janka, Prievidza  

- ž. o kúpu pozemku (VVO č.1) 

26.  Pinterová Denisa, Mgr., Prievidza  - ž. o kúpu pozemku (VVO č.1) 

27.  Dadík, Róbert – Termont, Prievidza  - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č.1)    

28.  M-KOVO, s. r. o., Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1) 
 

29.  Železnice SR, Bratislava - návrh Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve z roku 
2014 

 


