
Zoznam žiadostí 
predkladaných právnou kanceláriou 

na rokovanie MsZ dňa 26.08.2014 
 

A) Žiadosti o kúpu, predaj, zámenu nehnuteľnosti, zrušenie predkupného práva, zriadenie vecného 
bremena a zmenu účelu stavby: 
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník 
 1. SMMP, s.r.o., Prievidza    - ž. o predaj bytu č. 23 na Ul. M. Hodžu formou OVS 
 

    2. MV SR, Centrum podpory Trenčín  - ž. o nájom pozemkov 
        - ž. o zámenu pozemkov 

   - návrh mesta na zámenu pozemkov v celosti vo   
                                     vlastníctve mesta za časť pozemku vo vlastníctve  
                                     žiadateľa          
                                   - ž. o kúpu pozemku 
 

 3. GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice   - ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ 
4. LICITOR DEVELOPMENT, s.r.o., Žilina  - ž. o zriadenie vecného bremena   

- návrh mesta na uzatvorenie NZ, osobitný zreteľ 
       - návrh mesta na kúpu spevnených plôch 

 
 
 
VVO č. II. - Sídlisko Píly 

    5. SSE - distribúcia, a. s.,  Žilina   - ž. o kúpu NN káblové vedenie, osobitný zreteľ   
 
 
VVO č. IV. – Kopanice  
 6. Z-PLUS, s. r. o., Prievidza   - opätovná ž. o  zmenu účelu stavby 

    7. Z-PLUS, s. r. o., Prievidza   - opätovná ž. o zrušenie predkupného práva 
    8. CIBAMED, s. r. o., Lazany  - ž. o kúpu nehnuteľností – stavby ZS Ul. M. Gorkého  
                                                                                             a pozemku pod stavbou 
    9. Stavba ZS Ul. M. Gorkého  - návrh mesta na vyhlásenie OVS  
        a pozemku pod stavbou 
  10. Alena Flimelová, Prievidza  - ž. o kúpu pozemku  
 

 
 

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

 
 
 
 

   B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností: 
   13. Ing. Jozef Cibuľka, Handlová - ž. o zvýšenie kúpnej ceny  (VVO č. 1) 
   14. Mgr. Zlatica Donovalová, Prievidza - ž. o  kúpu časti pozemku, príp. zámenu    
                                                                                      pozemku  ( VVO č. 1) 
   15. Štefan Hrubý, Prievidza  - ponuka na kúpu pozemku (VVO č. 1) 
   16. Lávky – mosty ponad rieku Nitra (3) - návrh odboru výstavby  na usporiadanie  
                                                                                      mostných telies  (VVO č. 2 a 3)  
   17. Cyklotrasy medzi mestami Prievidza - návrh mesta na usporiadanie pozemkov 
          - Bojnice          
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 18. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 185/12 - doplnenie ceny za zriadenie vecného bremena pre   
       zo dňa 26.06.2012                                                  Železnice SR a Slovenský vodohospodársky podnik 

 
 
 
          

C) Žiadosti o nájom nehnuteľností: 
 

  19. SAXES, s. r. o., Prievidza    - ž. o rozšírenie nájmu časti pozemku, osobitný zreteľ   
                                                                                             (VVO č. 1) 
  20. EASYTRAVEL, s. r. o., Prievidza   - ž. o nájom časti pozemkov, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

       
      21. Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ  - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

 
   22. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA,  - nájom časti pozemku, osobitný zreteľ  (VVO č. 2)   
   23. Miroslav Bošiak, Prievidza   - návrh mesta na opätovné prehodnotenie nájmu,  
                                                                                       osobitný zreteľ  (VVO č. 2) 

 
   24. CR TECHNOLOGIES, s. r. o., Prievidza  - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ (VVO č. 3) 
   25. FRUCTOP, s. r. o., Ostratice   - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ (VVO č. 3) 
 
 
 

  
 D) Iné: 
 
26. Richard Vardžík, Prievidza   - ž. o predĺženie lehoty na začatie výstavby  
                                                                                          a neuplatnenie postupu v zmysle  Čl. VIII. bod 2  
                                                                                           KZ č. 46/12 (VVO č. 1) 
27. Ľudmila Slaninová, Prievidza   - ž. o prehodnotenie kúpnej ceny (VVO č. 1) 
 
28. Bibiána Geschwandtner a manž., Prievidza  - zriadenie záložného práva (VVO č. 1) 
29. Zdenko Radosa, Prievidza   - zriadenie záložného práva (VVO č. 1) 
30. Pozemok na výstavbu  garáže, Sadová ul. - informácia o vyhodnotení OVS  (VVO č. 2) 
      Prievidza      - zriadenie predkupného práva 
31. Ing. Ladislav Beer, Bojnice   - ž. o výnimku z Pravidiel,  neuplatnenie nároku mesta  
                                                                                           ťarchy predkupného práva  
 
32. Ing. Ľubomír Drnaj a manž., Prievidza  - ž. o zníženie výmery v nájomnej zmluve 
33. AB – EuroMarket, s.r.o., Prievidza  - návrh právnej kancelárie na vypovedanie nájomnej  
                                                                                    zmluvy a odstránenie stavby 
34. Uznesenie MsZ č. 224/97 zo dňa  - návrh právnej kancelárie na doplnenie uznesenia 
       11.12.1997 
 
 
 
 
 
 

 


