
Zoznam žiadostí 
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ d ňa 30.04.2013 
 
 
A) Žiadosti o kúpu – predaj  nehnute ľností, zriadenie vecných bremien, pred ĺženie 
lehoty na ukon čenie výstavby a zmenu ú čelu stavby:  
 
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 

 
1.  Mgr. Zlatica Donovalová, Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena 
2.  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - ž. o kúpu pozemku pod stavbou 
     - mesto               kaplnky  
3.  Tomaš Klinovský, Opatovce nad Nitrou  - ž. o kúpu časti pozemkov 
4.  SSE, a. s. , Distribúcia,  Žilina   - ž. o posúdenie výšky odplaty za  
     (TO–MY–STAV, s. r. o., Kanianka)                     zriadenie vecného bremena na  
                                                                                          Gazdovskej  ul. v Prievidzi  
 
 
 
VVO č. II. - Sídlisko Píly  
 
5.  MUDr. Peter Oulehle, Prievidza   - ž. o zriadenie vecného bremena 
     MUDr. Darina Bulejová, Prievidza 
 
 
 
VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto  
 
6.  GREENLINE SK, s. r. o., Prievidza  - ž. o kúpu budovy a časti pozemkov, 
                bývalý pavilón DJ v areáli MŠ 
                Ul. Š. Závodníka 18  
7.  Návrh na vyhlásenie OVS    - budova a časti pozemkov,  bývalý  
                                                                                   pavilón DJ v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka  
                                                                                   18 

   8.  Návrh na vyhlásenie OVS    - bytový dom  Ul. Falešníka 12  
    
 
 

VVO č. IV. – Kopanice  
 

  9.  Ladislav Obert, Prievidza    - ž. o zriadenie vecného bremena 
10.  Z-PLUS, s. r. o., Prievidza    - ž. o predĺženie lehoty na ukončenie  

                                                                                          výstavby     
       - ž. o zmenu účelu stavby 
    
  
       
B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnute ľností:  
 

11.  Roman Borovička, Prievidza   - ž. o zámenu pozemkov  
                                                                                             ( VVO č. 2, 3 ) 
12.  Mária Pekárová, Prievidza  - ž. o zámenu pozemkov, -    
                                                                                             schválenie  osobitného zreteľa 
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C) Žiadosti o nájom nehnute ľností, splátky nájomného:  
 

13.  Dušan Ďurdina NAJ TAXI, Prievidza - ž.  o povolenie splátok úhrady     
                                                                                             nájomného                   ( VVO č.1 ) 
14.  BMR EU, s. r. o., Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku - schválenie  
                                                                                             osobitného zreteľa       ( VVO č. 2) 
15.  IGITECH, s. r. o., Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku  - schválenie  
                                                                                             osobitného zreteľa     ( VVO č. 2 ) 
 
16.  Jozef Lahký, LAHKÝ DESIGN - ž. o nájom časti pozemkov ( VVO č. 3 )  
        CONSULTING, Zvolen 
17.  Ľudmila Nemčická, Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku -  
                                                                                            schválenie osobitného zreteľa 
                                                                                            ( VVO č. 4 ) 
 

 
  D) Iné:  
 
18.  Stavba, súpis.č. 524 na parc. č. 2159/4  - informácia o vyhodnotení opätovnej  

                 (autobus. nástupište  Prievidza)                             OVS na prevod majetku mesta 
19.  Nehnuteľností na Ul. Ľ. Štúra č. 12,  - informácia o vyhodnotení ďalšej   

                 Prievidza                                                                 OVS na prevod majetku mesta 
20.  Pozemok, parcela č. 7127/34, orná pôda  - informácia o vyhodnotení OVS na  

k. ú. Prievidza                   prevod majetku mesta 
21.  Pozemok, parcela č. 4996/6, ostatné  - informácia o vyhodnotení OVS na  
       plochy – GP č. 17/2008        prevod majetku mesta 
 
22.  Časť pozemku, parcela č. 5066/1   - informácia o vyhodnotení priameho  

    Ul. I. Bukovčana                                                      nájmu 
23.  Návrh komisie pre nakladanie s prebyt.  - stanovenie nájomného NP Priemstav 

majetkom mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


