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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 

 
konanej dňa 08.06.2020 

 
 

Majetkové veci  
 

1.  Spoločenstvo domu 1205, Prievidza - ž. o zriadenie vecného bremena – právo 
umiestnenia balkónov nad pozemok mesta (VVO 
č. 2) 

2.  Ing. Mgr. Peter Vrták, Prievidza - ž. o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – 
prípojka NN a vody  (VVO č. 2) 

3.  Ing. Branislav Krchňavý, PhD. a Ing. Martina 
Krchňavá, Prievidza 

- ž. o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – 
prípojka vody, plynu a elektriky (VVO č. 7) 

4.  Bc. Jozef Briatka, Prievidza - ž. o prehodnotenie sankcie (VVO č. 7)  

5.  Právna kancelária mesta - návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 99/20 zo dňa 
13.05.2015 

6.  Nehnuteľnosti na Ul. S. Chalupku              -návrh na vyhlásenie OVS ( VVO č. 2 ) 

7.  Ing. Mária Halahyjová, Prievidza -ž. o kúpu pozemku, informácie o zverejnení 
osobitný zreteľ ( VVO č. 2 ) 

8.  Matej Kovalík, Prievidza -ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení 
osobitný zreteľ ( VVO č. 4 )  

9.  Petronela Wunderová , Prievidza a MUDr. 
Daniela Hirnerová,  Trstená 

-zámena pozemkov Meštiansky dom ( VVO č. 1 ) 

10.  
Mäsiarstvo Fantura s.r.o. Prievidza - ž. o nájom časti mestského pozemku (VVO č. 2) 

11.  
Jozef Polkoráb, Prievidza - - ž. o nájom časti mestského pozemku (VVO č. 1) 

12.  
Miroslav Cebák, Prievidza 

-informácia o zverejnení zámeru a spôsobu 
prevodu majetku (VVO č. 3) 

13.  
KENOE s.r.o. Liešťany 

informácia o zverejnení zámeru a spôsobu 
prenájmu majetku (VVO č. 1) 

14.  
Tatiana Přibyl MariMad, Prievidza 

informácia o zverejnení zámeru a spôsobu 
prenájmu majetku (VVO č. 3) 

15.  
Jitka Hejtmánková, Prievidza 

informácia o zverejnení zámeru a spôsobu 
prenájmu majetku (VVO č. 3) 

16.  
TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka - ž. o predĺženie platnosti NZ 

17.  
TSMPD, s.r.o. Prievidza - ž. o udelenie súhlasu na postúpenie pohľadávky 

18.  
František Zubáň a manž., Prievidza 

- ž. o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení  osobitný zreteľ ( VVO č. 4)  

 


