
Zoznam žiadostí 
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ d ňa 27.05.2014 
 

A) Žiadosti o kúpu, zámenu a  prevod nehnute ľností a o zriadenie vecného bremena: 
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 

    1. Miroslav Brontvaj, Prievidza   - ž. o zámenu pozemkov, osobitný zreteľ 
   2. Ing. Marek Turcel a manž., Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena  
 
 

VVO č. II. - Sídlisko Píly 
 3. Miroslav Bošiak, Prievidza   - ž. o kúpu pozemku pod stavbou garáže  
 4. Miroslav Bošiak, Prievidza   - nájom pozemku pod stavbou garáže, návrh mesta  

    5. SSE - distribúcia, a. s.,  Žilina   - ž. o kúpu NN káblové vedenie a bezodplatné  
                                                                                             zriadenie vecného bremena  
 
 
 VVO č. III. – Zapotô čky – Nové mesto 
  6. Ing. Mariana Harvišová, Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena 
        zast. Mgr. Vierou Budayovou 
  7. Oľga Mrázová, Prievidza    - ž. o zriadenie vecného bremena     
    8. PhDr. František Andrejovský a manž.,   - ž. o kúpu časti pozemku (opätovné prehodnotenie)  
        Prievidza 
    9. Ing. Ladislav Beer, Bojnice  - ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ  
 
 
 

VVO č. IV. – Kopanice  
 10. Mgr. Andrea Hederová, s.r.o., Partizánske - ž. o zriadenie vecného bremena 
        zast. AZ REAL PD s. r. o., Prievidza 
 
 
 

VVO č. V. – Veľká Lehôtka 
 11. Jozef Petráš a manž., Prievidza   - ž. o kúpu časti pozemku 
 12. Marek Hanko a manž., Prievidza   - ž. o kúpu pozemku 
 
 

VVO č. VII. – Hradec  
 13. Pavol Bátora, Prievidza     - ž. o zriadenie vecného bremena 
 
  

 
B) Majetkovoprávne vyporiadanie nehnute ľností: 

  14. Ondrej Sokol, Prievidza    - ponuka na predaj časti pozemku, opätovná ž.   
             (VVO č. 1) 
  15. PTH, a. s., Prievidza  - ž. o kúpu hnuteľných a nehnuteľných vecí, zriadenie   
                                                                                             vecného bremena a vyporiadanie vzájomných  
                                                                                             vzťahov, osobitný zreteľ  
 

 
C) Žiadosti o nájom nehnute ľností: 
16. Hayridin Šilik, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom, osobitný  
                                                                                          zreteľ (VVO č. 1)  
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   17. Hayridin Šilik, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom a časti  
                                        pozemku – vonkajšie sedenie s celoročným  
                                                                                             záberom, osobitný zreteľ  (VVO č. 1) 
   18. Milada Čavojská, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku – vonkajšie sedenie  
             s  celoročným  záberom,   osobitný zreteľ  
                                                                                             (VVO č. 1)   
   19. Marián Peťovský, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku – záhradka, osobitný  
                                                                                             zreteľ (VVO č. 2) 
   20. Iveta Peťovská, Prievidza    - ž. o nájom časti pozemku – záhradka, osobitný  
                                                                                             zreteľ (VVO č. 2) 
   
 21. Základná organizácia športovej kynológie - ž. o nájom  časti pozemku, osobitný zreteľ   
         ZTSČ SR Prievidza, Prievidza            (VVO č. 2) 
   22. Margaréta Nikmónová, Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom, osobitný  
                                                                                             zreteľ  (VVO č.  3)  
 23. L&N s.r.o., Žilina     - ž. o nájom časti pozemku – vonkajšie sedenie  
                            s celoročným záberom, osobitný zreteľ   
                                                                                              (VVO č. 3) 
   24. CIB, s. r. o.,  Prievidza    - ž. o nájom časti pozemkov  (VVO č. 1 a  č. 3) 
   25. Nhung Tran Thi, Prievidza   - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ   
                                                                                              (VVO č. 3) 
   26. Vilma Vojtechová, Prievidza   - ž. o ukončenie nájmu dohodou – vonkajšie sedenie 
                                           s celoročným záberom (VVO č. 3)  
   27. Mediterranea s.r.o. (Masi s.r.o.), Prievidza - ž. o nájom časti pozemku – vonkajšie sedenie  
                 s celoročným záberom, osobitný zreteľ  
                                                                                             (VVO č. 3) 
   28. MOBEST, s.r.o., Prievidza   - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom, osobitný       
                                                                                             zreteľ (VVO č. 4) 
 
   

D) Iné:  
29. IGITECH s. r. o., Prievidza    - ž. o zníženie výmery prenajatého pozemku 

                    (VVO č. 2)  
   30. DOPSTA, s.r.o., Prievidza  - ponuka na zámenu nehnuteľností, informácia  
                                                                                      o vyhotovenom znaleckom posudku 
   31. Martin Stašjak, Prievidza  - návrh na zmenu uznesenia MsZ, doloženie GP  

           (VVO č. 4) 
   32. Martin Stašjak, Prievidza  - ž. o splatenie KC v 12-tich splátkach  

           (VVO č. 4) 
33. PTH, a. s. Prievidza    - návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 423/13 zo dňa  
                                                                                    29.10.2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


