
 

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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 

 
konaného dňa 26.10.2020 

 
Majetkové veci  
 
1.  

Petra Letavayová, Prievidza 
- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – vodovodná prípojka 
k novostavbe RD (VVO č.5) 

2.  Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., 
IČO:36 325 961 

- ž. o prehodnotenie odplaty za zriadenie VB v zmysle 
uznesenia MsZ 208/2020 (VVO č. 4) 

3.  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., IČO: 36 056 006 

- ž. o zriadenie VB – rozšírenie verejného vodovodu 
v rámci stavby „Prievidza, Pavlovská ulica – rozšírenie 
verejného vodovodu“ 
 (VVO č. 7)  

4.  Ivan Poliak a Petra Michaleová, Prievidza -ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1) 

5.  MV SR Centrum podpory Trenčín, Trenčín -ž. o udelenie súhlasu so zápisom GP ( VVO č. 1) 

6.  RiverSideProject s.r.o., Prievidza -ž. o udelenie súhlasu ( VVO č. 2) 

7.  
SSC IVSC Žilina 

-ž. o kúpu časti pozemkov – I/64 obchvat mesta 
Prievidza ( VVO č. 2 ) 

8.  Soňa Janová a Karol Janov, Prievidza -ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 4 ) 

9.  Ľubomír Mečiar a manželka, Prievidza -ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 4 ) 

10.  UNIPHARMA – 1. slovenská lekárenská 
akciová spoločnosť, Bojnice 

Uplatnenie práva akcionára na prednostné upisovanie 
akcií 

11.  CVČ, Novackého Prievidza  -majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 

12.  Emília Lorey Vovesová  -ž. o náhradu za užívanie pozemku mestom Prievidza 

13.  Lucia Antolová, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

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

15.  Ivan Nagy, Miriam Nagyová, Roman Čuma - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 2) 

16.  RM Colony, s.r.o. Bratislava - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 2) 

17.  Mestský dom, nebytový priestor -    vyhlásenie OVS na prenájom priestoru (VVO č. 1) 

18.  Klasik 1 s.r.o. Prievidza 
- informácia o zverejnení zámeru a spôsobu nájmu 
(VVO č. 1) 

19.  Martin Barborka, Prievidza  -ž. o kúpu pozemku (VVO č. 2) 

20.  Žiadosť Referátu pre projekty a investície - ž. o zápis vb - cyklotrasa (VVO č. 2) 

 


