
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie v Mestskom zastupiteľstve 

konanom dňa 21.08.2017 

A) Žiadosti o zriadenie vecného bremena: 

 
1. Mgr. Vlasta Miklasová, Prievidza - ž. o udelenie súhlasu k právu prechodu 

a prejazdu (VVO č. 1) 
2. Ing. Andrej Šimo, Mgr. Renáta Šimová 
Prievidza,  v zast. Martinom Plankom, 
Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS 
elektrickej a vodovodnej prípojky (VVO č. 4) 

3. Ing. Peter Pavlíček, Prieivdza v zast. 
Ing. Gabrielou Šimkovou 

- ž. o zriadenia VB – právo uloženia IS 
kanalizačnej a elektrickej prípojky  
- informácia o doložení GP (VVO č. 2) 

4. DSI DATA, s.r.o., Námestovo  - ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS 
„FTTH telekomunikačná prípojka J.M. 
Hurbana 828“  
- informácia o doložení GP (VVO č. 3) 

5. Lenka Matiesková a Peter Matieska, 
Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS 
vodovodnej prípojky k rodinnému domu  
- informácia o doložení GP (VVO č. 5) 

  

B) Žiadosti o kúpu, majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností: 

  0. Aeroklub letisko Prievidza, Prievidza      - ž. o opätovné prerokovanie žiadosti o kúpu                    
              (VVO č. 2)    
1. Byt Veľkonecpalská ulica, Prievidza - návrh na vyhlásenie OVS  (VVO č. 1) 
2. TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka  - žiadosť o predaj VS a prípojky (VVO č. 1) 
3. Bytový dom Ciglianska cesta, Prievidza       - návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 1) 
4. Pozemky na Gazdovskej ulici - informácia o vyhodnotení OVS (VVO č. 1) 

5. Miroslav Bošiak, Prievidza - žiadosť o zrušenie NZ  (VVO č. 2) 
6. Nehnuteľnosti Hviezdoslavova ulica - informácia o vyhodnotení OVS (VVO č. 1) 
7. Ľuboš Karak, Nováky - žiadosť o kúpu pozemku (VVO č. 1) 
8. Jozef Meliško, Prievidza - žiadosť o zámenu pozemkov (VVO č. 1 

a VVO č. 4) 
9. Ing. Martin Sedlák, Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) 
10. Slovenský rybársky zväz, Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) 
11. Helena Pavecová, Prievidza -  žiadosť o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) 
12.Jozef Müller, Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemkov, informácia 

o doložení GP (VVO č.1) 
13.Ing. Ján Hanzel, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemkov, informácia 

o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č.1) 
14.Ing. Štefan Škríp a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 

o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 
15.Tomáš Mečiar, Prievidza  
 Ing. Michaela Murková, Nitrianske Pravno 

- žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

16.Jana Gregorová a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemku, informácia 
o doložení GP (VVO č. 1) 

17.Ing. Jozef Somoláni a manž., Bojnice 
Vlasta Šrámková, Dolné Vestenice 

- žiadosť o kúpu pozemkov (VVO č. 2) 

18.Jaroslav Hraňo a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o doložení GP (VVO č.3) 

19.Miloslav Jalakša a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o doložení GP (VVO č. 3) 



20.Pavel Gabala a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o doložení GP (VVO č. 3) 

21.Grolmus a spol., s.r.o., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia   
  o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 4) 

22.Grolmus a spol., s.r.o., Prievidza - žiadosť o nájom pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 4) 

23.Ľubomír Hrstka, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemkov, informácia 
o doložení GP (VVO č. 5) 

24. Usporiadanie pozemkov – Nedožerský  
      chodník 
 

- zmena uzn MsZ 19/17 zo dňa 31.01.2017 
  (VVO č.1) 

 

C) Žiadosti o nájom nehnuteľností: 

25. Jozef Polkoráb, Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 
26. Nebytové priestory 00.3 a 00.4 –     
      podchod pre peších 

- návrh mesta na vyhlásenie OVS  
  (VVO č. 1) 

27. Nebytové priestory 00.2 – podchod pre  
      peších 

- návrh mesta na vyhlásenie OVS  
  (VVO č. 1) 

28. EGON, s.r.o., Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 
29. C & J Company, s.r.o., Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku – terasa 

(VVO č. 3) 
30.Štefan Gonska, Prievidza - návrh na zrušenie uzn MsZ 144/17  

  (VVO č. 2) 
31.Štefan Gonska, Prievidza - žiadosť o nájom pozemku  (VVO č. 2) 
32.návrh na vypovedanie NZ č. 35/2009     
     a NZ č. 36/2016 

- nájom Marta Gaiplová (VVO č. 2) 

33.Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.,       
     Prievidza 

- žiadosť o nájom časti pozemku na účel 
zriadenia letnej terasy, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

34.QEX, s.r.o., Trenčín - žiadosť o nájom časti pozemkov pod 
reklamnými stavbami, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1 
a VVO č. 3) 

35.Arton, s. r. o., Žilina - ž. o nájom časti pozemkov pod 
reklamnými stavbami, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 2 
a VVO č. 3) 

36.Jaroslav Štrbík – Alfa Trading, Prievidza - ž. o nájom časti pozemkov pod 
reklamnými stavbami, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1 
a VVO č.3) 

37.NUBIUM, s. r. o., Bratislava - ž. o nájom časti pozemkov pod 
reklamnými stavbami, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 3 
a VVO č. 4) 

38.Ľubomír Mečiar s manž., Prievidza - ž. o nájom časti pozemku na 
predzáhradku, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ (VVO č. 4) 

39.Zlatica Kotlárová, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku pod stánkom 
a časti pozemku na terasu, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č.1) 

40.Jana Babiarová – Pazúrik - návrh na zmenu uznesenie MsZ 260/17 zo 
dňa 26.6.2017 – oprava miesta 
podnikania nájomcu (VVO č. 1) 



41.Patrícia Vrecková - návrh na zmenu uznesenie MsZ 263/17 zo 
dňa 26.6.2017 – oprava miesta 
podnikania nájomcu (VVO č. 1) 

 


