Zoznam žiadostí, návrhov a informácií
predkladaných právnou kanceláriou
na rokovanie MsZ dňa 29.09.2015

A) Žiadosti o nájom nehnuteľností:
1. Stanislav Kmeť – Železiarstvo a rozličný
tovar, Lehota pod Vtáčnikom
2. TO – MY - STAV, s. r. o., KANIANKA
3. Ladislav Mokrý a manž., Prievidza

- ž. o nájom časti pozemku pod stánkom,
osobitný zreteľ (VVO č. 1)
- ž. o nájom pozemkov, osobitný zreteľ
(VVO č. 1)
- opätovná ž. o nájom pozemku (VVO 4)

B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností:
4. Návrh mesta Prievidza

- usporiadanie pozemkov v pôvodnom k. ú.
Necpaly – II. stavba, 200 %
vlastníctvo ( VVO č. 1 )

5. Návrh mesta Prievidza

- usporiadanie pozemkov medzi TSK
a mestom formou zámeny, osobitný
zreteľ (VVO č. 1 a č. 2)

6. Návrh na doplnenie uznesenia MsZ
č. 469/14 zo dňa 25.11.2014
7. Ján Michalovič, Prievidza

- porealizačné zameranie stavby „Obslužná
komunikácia pri letisku“ ( VVO č. 2 )
- ž. o usporiadanie pozemkov užívaných
mestom zámenou (VVO č. 3)

C) Žiadosti o kúpu a zníženie kúpnej ceny nehnuteľnosti:
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník
8. Jozef Ziaťko, Prievidza
9. Návrh mesta na vyhlásenie OVS

10. Anton Iliaš, Nitrianske Rudno
11. Branislav Halenár a manž., Prievidza

- ž. o kúpu časti pozemku
- pozemky – parcely registra C KN
v zmysle GP č. 83/2015
- ž. o kúpu pozemkov
- ž. o kúpu spoluvlastníckeho podielu na
pozemku

VVO č. II. - Sídlisko Píly
12. Vlastníci garáží na Sadovej ulici, Prievidza
13. Ing. Ľudmila Žiaková, Prievidza

- ž. o prehodnotenie výšky kúpnej ceny
- ž. o prehodnotenie výšky kúpnej ceny

VVO č. III. – Zapotôčky - Nové mesto
14. Milan Syrovátka, Cígeľ

- ž. o kúpu časti pozemku
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VVO č. IV. – Kopanice
15. Roman Bakus, Prievidza
16. Peter Wesserle, Nitrianske Pravno

- ž. o prehodnotenie výšky kúpnej ceny
- ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ

D) Iné:
17. Pavilón D, súpisné č. 1936/12D
a pozemok parcela č. 829/12
18. Pavilón E, súpisné č. 1937/12E
a pozemok parcela č. 829/11
19. Pavilón F, súpisné č. 1940/9
a pozemok parcela č. 829/10

- informácia o vyhodnotení OVS
( VVO č. 2 )
- informácia o vyhodnotení OVS
( VVO č. 2 )
- informácia o vyhodnotení OVS
( VVO č. 2 )

20. BILLA, s. r. o., Bratislava

- výnimka z IS – 80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta – splatnosť kúpnej
ceny
- doplnenie veriteľa do uznesenia MsZ č.
255/15 zo dňa 26.05.2015
- ž. o kúpu bytov

21. Bytový dom Kútovská ul. – nájomné
byty
22. Nájomcovia bytového domu Falešníka
č. 14

