Zoznam žiadostí
predkladaných právnou kanceláriou
na rokovanie MsZ dňa 29.04.2014
A) Žiadosti o kúpu, zámenu, predaj nehnuteľností a zriadenie vecného bremena:
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník
1. Miroslav Hromada, Nedožery – Brezany
2. Licitor development, s.r.o., Žilina
3. Ing. Konštantín Mečiar, Prievidza
4. Isabella Falatová, Prievidza
5. Mária Privitzerová, Prievidza
6. Miroslav Brontvaj, Prievidza

- ž. o zriadenie vecného bremena
- ž. o zriadenie vecného bremena
- ž. o zriadenie vecného bremena
- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu časti pozemku
- ž. o zámenu pozemkov

VVO č. III. – Zapotôčky – Nové mesto
7. ORVA COLOR, s. r. o., Prievidza

- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ

VVO č. IV. – Kopanice
8. Ľubica Pračková, Prievidza
9. Technopalt Páleš, s.r.o., Prievidza
10. Ing. Marko, Danková, Ing. Valo, Valová,
Prievidza
11. Veronika Nováková, Prievidza
12. APF DEVELOPMENT, s.r.o., Bratislava
13. Ing. Lucia Čižíková, Prievidza

- ž. o kúpu pozemku
- ž. o nájom pozemku
- ž. o kúpu časti pozemku
- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ
- ž. o zrušenie predkupného práva
- ž. o zrušenie predkupného práva

VVO č. VII. – Hradec
14. Marián Majtényi a manž., Prievidza
15. Miloslav Janček, Prievidza

- ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ
- ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ

B) Majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností:
16. Erik Kacl, Prievidza
17. Ľudmila Slaninová, Prievidza
18. Stavba - odberné miesto úžitkovej vody
z rieky Handlovka

- ponuka na predaj pozemku
- ponuka na predaj pozemkov
- návrh ekonomického odboru na
majetkovoprávne vyporiadanie stavby

C) Žiadosti o nájom nehnuteľností:
19. Body Lym Fit, s.r.o, Prievidza
20. Marián Balczyrák - VANES, Prievidza
21. Marián Balczyrák - VANES, Prievidza
22. Rastislav Píš, Kanianka

- ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1)
- ž. o možnosť úhrady dlžného nájomného formou
splátok (VVO č. 1)
- ž. o nájom časti pozemku, vonkajšie sedenie
s celoročným záberom, osobitný zreteľ (VVO č. 1)
- ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3)
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23. Ing. Ľubomír Drnaj a manž., Prievidza
24. LUDO, spol. s r.o., Považská Bystrica
25. Stanislav Lihotský, Prievidza
26. Urbársky spolok Necpaly, Prievidza
27. Drahomíra Homolová, Prievidza

- ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ
(VVO č. 3)
- ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ
(VVO č. 3)
- ž. o nájom časti pozemku – motokárové dráhy,
osobitný zreteľ (VVO č. 3)
- návrh na prenechanie pozemkov do nájmu (VVO č. 4)
- ž. o nájom častí pozemkov, osobitný zreteľ
(VVO č. 4)

D) Iné:
28. Licitor development, s.r.o., Žilina
29 . DOPSTA, s.r.o., Prievidza

- ž. o predloženie návrhu technického riešenia
garážových státí (VVO č. 1)
- ponuka na zámenu nehnuteľností

30. OVS (a) – uznesenie MsZ
č. 487/13 zo dňa 10.12.2013 v znení
uznesenia č. 26/14 zo dňa 28.01.2014
31. Ing. Ladislav Beer, Bojnice

- pozemok parcela C KN č. 4856/20 (VVO č. 3)
- informácia o vyhodnotení OVS

32. OVS – uznesenie MsZ č. 62/14 zo dňa
25.02.2014 (d.)

- objekt bývalej I.ZŠ S.Chalupku – jedáleň,
súpisné č. 418, orientačné č. 4 (VVO č. 2)
- informácia o vyhodnotení OVS
- nehnuteľnosti bývalej MŠ Nedožerská cesta,
budova, súpisné č. 30192 a pozemok, (VVO č. 1)
- informácia o vyhodnotení OVS
- návrh na vyhlásenie novej OVS

33. OVS – uznesenie MsZ
č. 53/14 zo dňa 25.02.2014 (h.)
34. Nehnuteľnosti bývalej MŠ Nedožerská
cesta – k. ú. Prievidza
35. OVS – uznesenie MsZ
č. 23/14 zo dňa 28.01.2014 (c.)
36. Návrh MsR na zrušenie OVS
37. Návrh MsR na zmenu uznesenia
MsZ č. 23/14 zo dňa 28.01.2014
38. OVS – uznesenie MsZ
č. 51/14 zo dňa 25.02.2014 (g.)
39. Nehnuteľnosti na Staničnej ulici
– k. ú. Prievidza
40. OVS – uznesenie MsZ
č. 15/14 zo dňa 28.01.2014 (b.)
41. Nehnuteľnosti na Novej ulici
– k. ú. Prievidza
42. Juraj Ohradzanský, Prievidza
43. PTH, a.s., Prievidza
44. PTH, a. s., Prievidza

- opätovná žiadosť o kúpu pozemkov so zníženou KC

- nehnuteľnosť – bytový dom Ul. M. Falešníka 14,
súpisné č. 434 ( VVO č. 3 )
- informácia o vyhodnotení OVS
- bytový dom súpisné č. 434
- nehnuteľnosti na Staničnej ulici, budova, súpisné č.
30081 a pozemky ( VVO č. 1 )
- informácia o vyhodnotení OVS
- návrh na vyhlásenie opakovanej OVS
- nehnuteľnosti bývalej administratívnej budovy
červeného kríža Nová ulica, súpisné č. I. 470
a pozemok ( VVO č. 1 )
- informácia o vyhodnotení OVS
- návrh na vyhlásenie novej OVS
- ž. o zmenu kúpnej zmluvy (VVO č. 5)
- ž. o návrh novej nájomnej zmluvy, resp. zmenu uzn.
MsZ č. 423/2013 zo dňa 29.10.2013
- ž. o kúpu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
zriadenie vecného bremena a vyporiadanie
vzájomných vzťahov

