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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 
konanej dňa 06.12.2021 

 
 
Majetkové veci  
 
1.  

Ing. Ján Honko, CSc. Prievidza 
MUDr. Igor Honko, Žiar  
 

- ž. o zriadenie VB  -   právo prejazdu motorovým 
vozidlom a udelenie súhlasu s vybudovaním 
vjazdu zo zatrávňovacích tvárnic 
 (VVO č. 1) 

2.  
HRIVKO s.r.o., Prievidza,  IČO: 50 888 803 
 

- ž. o zriadenie VB - uloženie IS – prípojky vody 
a kanalizácie k stavbe POLYFUNKČNÝ DOM - 
novostavba. (VVO č. 1) 

3.  
Vlastníci bytov a NP, Vnútorná ulica 20,22,24, 
Prievidza, zast. p. Jaroslavom Konušom  

- ž. o zriadenie VB - presah balkónov  v bytovom 
dome Ul. Vnútorná 20,22,24 Prievidza z dôvodu 
obnovy bytového domu  (VVO č. 2) 

4.  

PTH, a. s., Prievidza, IČO: 363 25961 

- nedodržanie trasovania, zmena schváleného 
trasovania v zmysle uzatvorenej ZoBZoZVB , 
k stavbe „Odbočka 2 x DN250 na križovatke Ul. 
B.Björnsona a Ul. J. Kráľa, Prievidza“ (VVO č. 2)  

5.  

PTH, a. s., Prievidza, IČO: 363 25961 

- nedodržanie trasovania, zmena schváleného 
trasovania v zmysle uzatvorenej ZoBZoZVB,  k 
stavbe „Rekonštrukcia primárnych rozvodov tepla 
na sídlisku Sever“ (VVO č. 4) 

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

- ž. o zmenu trasovania IS k novostavbe        
(VVO č. 7) 

7.  
Petra Letavayová, Prievidza 
 

IS 
- žiadosť o odpustenie, resp. zníženie sankcií 
a schválenie zmeny realizácie IS (VVO č. 5) 

8.  
Petra Letavayová, Prievidza 

PPPaPMV 
- žiadosť o odpustenie, resp. zníženie sankcií 
a schválenie zmeny realizácie vjazdu (VVO č. 5) 

9.  Ing. Laluha -oprava uznesenia (vecné bremeno) 

10.  Radoslav Hanzel Radeva - ž. o predĺženie nájmu (VVO č. 1) 

11.  Seljma Iljjazi - ž. o nájom (VVO č. 1) 

12.  Oáza pokoja s.r.o. -ž. o nájom (VVO č. 3) 

13.  BOZPO s.r.o. -ž. o nájom  (VVO č. 1) 

14.  Parkovisko Benedikta, Prievidza - -ž- o MPV (VVO č. 4) 

15.  
Zmena uznesenia MV SR 

- ž. o zmenu uznesenia - predĺženie lehoty 
vyplatenia KC (VVO č.1) 

16.  OVS pozemok Riečna - Vyhodnotenie výsledkov OVS (VVO č.2) 

17.  
OVS pozemok Riečna 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2) 

18.  
OVS Poliklinika 

- Informácia Vyhodnotenie výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

19.  Tibor Ripka a manž., Prievidza - ž. o kúpu pozemku, doloženie GP (VVO č. 1) 

20.  
Nehnuteľnosti – areál bývalej zváračskej školy 

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

21.  
Nehnuteľnosti na ulici T. Vansovej  

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



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

- ž. o kúpu hnuteľného majetku – technických 
zariadení výmenníkových staníc (VVO č.1, 2)  

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

24.  Pozemky v priemyselnom parku  C KN č. 
8114/66, č. 8114/174 a č. 8114/175 

- Informácia o vyhodnotení výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

25.  Pozemky v priemyselnom parku  CKN č. 
8114/66, č. 8114/174 a č. 8114/175 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2)  

26.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/147 a č. 8114/198  

- Informácia o Vyhodnotení výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

27.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/147 a č. 8114/198 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2) 

28.  Pozemok v priemyselnom parku C KN č. 
8114/195 

- Informácia o vyhodnotení výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

29.  Pozemok v priemyselnom parku C KN č. 
8114/195 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2) 

30.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/220  a č. 8114/102 

- Informácia o vyhodnotení  výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

31.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/220  a č. 8114/102 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2) 

32.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/96 a č. 8114/318 

- Informácia o vyhodnotenie výsledkov OVS 
(VVO č.2) 

33.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č. 
8114/96 a č. 8114/318 

- Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS (VVO 
č. 2 

34.  BEKALUBE Slowakai, s.r.o. Prievidza, IČO: 
44 809 018 

- ž. o kúpu pozemku (VVO č. 2) 

35.  Pozemok v blízkosti Letiskovej ulice, k.ú. 
Prievidza  

- Návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.2) 

36.  
Lukáš Gežík, Ivan Gežík, Kanianka  

- ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení 
osobitný zreteľ (VVO č. 3) 

 


