
Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena, nájom, majetkovoprávne usporiadanie, 

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

v Mestskom zastupiteľstve 
konaného dňa 13. 05. 2020 

Majetkové veci  
1.  Kornel Juriš a Tatiana Jurišová, Prievidza - ž. o zriadenie vecného bremena – uloženie IS  

- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
(VVO č. 2) 

2.  Mliekárenská ulica (JA-ZA CAR WASH s.r.o. 
a Petrík)  

- oznámenie o splnení ostatných podmienok 
v zmysle kolaudačného rozhodnutia 

- zmena uznesenia MsZ č. 121/18 zo dňa 
26.03.2018 podľa GP č. 48185655-B-258/2018  
(VVO č. 3) 

3.  EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš, zastupujúca 
spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., 
Žilina, IČO: 36 442 151 

- ž. o zmenu trasovania k stavbe „9579 -  
Prievidza – ul. Nábrežná -  zah. TS Jurík“  
(VVO č. 3) 

4.  Ing. Peter Kiaba, Nováky - ž. o zmenu trasovania inžinierskych sietí  
- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
(VVO č. 4) 

5.  Róbert Petriska, Prievidza - ž. o prehodnotenie výšky odplaty (VVO č. 4) 

6.  Návrh na zmenu uznesení MsZ – PTH, a. s. 

-  zmena uznesenia MsZ č. 463/18 zo dňa 
26.11.2018 v znení uznesenia č. 283/19 zo dňa 
26.08.2019 (k stavbe „Odbočka 2 x DN250 na 
križovatke Ul. B. Björnsona a Ul. J. Kráľa, 
Prievidza“) 
- zmena uznesenia MsZ č.53/20 zo dňa 
02.03.2020 (k stavbe „Rekonštrukcia tepelných 
rozvodov z okruhu VS-24“)  

7.  
Združenie vlastníkov pozemkov na Včelárskej 
ulici, v zast. MUDr. Marcel Filo 

- ž. o rozšírenie vecného bremena (VVO č. 4) 

8.  
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory 
Trenčín 

- ž. o prehodnotenie podmienky (VVO č. 1) 

9.  Prodex – ŽSR, Bratislava 
- ž. o určenie odplaty znaleckým posudkom 
(VVO č. 3) 

10.  
Jozef Sekereš, Sebedražie - ž. o nájom častí pozemkov (VVO č. 1) 

11.  
Kenoe s.r.o. Liešťany - - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

12.  
Tatiana Přibyl, Prievidza - ž. o prechod nájmu časti pozemku (VVO č. 3) 

13.  
Jana Letavajová, Kanianka - ž. o zníženie doplatku nájmu 

14.  
Miroslav Cebák, Prievidza - ž. o kúpu pozemku pod garážou (VVO č. 3) 

15.  
Hejtmánková Jitka, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

16.  
Vladimír Borko T 613, Prievidza - ž. o zvýšenie plochy nájom (VVO č. 1) 

17.  
Jozef Chudý, Prievidza 

- ž. o majetkovoprávne usp. pozemkov (VVO č. 
1) 

18.  Nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 6 a 6A 
v k.ú. Prievidza 

-informácia o vyhodnotení výsledkov opakovanej 
OVS ( VVO č.1)  

19.  Nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 6 a 6A 
v k.ú. Prievidza 

- návrh na vyhlásenie nasledujúcej OVS               
( VVO č.1) 

20.  
František Zubáň a manž., Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku ( VVO č. 4 )  

21.  Ing. Peter Fungáč a manž., Prievidza  - ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 7 )    



22.  Ladislav Krátky – ZVARMAT - ž. o kúpu časti pozemkov ( VVO č. 1 )  

23.  Marian Balczyrák, Prievidza  - ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1 )  

24.  Pozemok nachádzajúci sa v komplexe 
autobusovej stanici na Ul. T. Vansovej v k.ú. 
Prievidza 

- informácia o vyhodnotení výsledkov OVS            
( VVO č. 1) 

25.  Róbert Weber, Prievidza  - ž. zrušenie predkupného práva  
( VVO č. 2 )  

26.  Ing. Mária Halahyjová, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, doloženie GP ( VVO č. 2)  

27.  Pozemok nachádzajúci sa v areáli 
priemyselného parku v k. ú. Prievidza 

- informácia o vyhodnotení výsledkov 
opakovanej OVS (VVO č. 2)  

28.  Pozemok nachádzajúci sa v areáli 
priemyselného parku v k. ú. Prievidza 

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

29.  Matej Kovalík, Prievidza - ž. o kúpu pozemku, doloženie GP (VVO č. 4)  

 

  


