
oznam žiadostí, návrhov a informácií 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie v Mestskom zastupiteľstva, 

konanom dňa 11.12.2017 

 

A) Žiadosť o vecné bremeno 

 

1.  Ing. Jana Vidová, Bojnice - žiadosť o zriadenie VB-právo prechodu 
a prejazdu, právo uloženia IS (VVO č. 3) 

2.  Vlastníci bytov a NP na Falešníka, 
Prievidza 

- žiadosť o zriadenie VB – kanalizačnej prípojky 
(VVO č. 3) 

3.  Lenka Matiesková a Peter Matieska, 
Prievidza 

- žiadosť o odpustenie sankcií (VVO č. 5) 

4.  Ing. Jaroslav Valo, Silvia Valová, 
Prievidza 

- žiadosť o zmenu plánovaného uloženia IS,     
  informácia o doloženom GP  (VVO č.4) 

5.  RNDr. Tomislav Jurík, CSc., Prievidza - informácia o prerušenom vkladovom konaní 
6.  RADETON SK s.r.o.,Prievidza, 

IČO: 36 344 010 
v zast. AZ REAL PD, s.r.o. 

- žiadosť o zriadenie VB – právo prejazdu  
  motorovými vozidlami k plánovaným parkovacím  
  plochám 
- udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu –  
  nového vjazdu 

7.  Drozd s manž.,k.ú. Hradec - žiadosť o zriadenie VB-právo prechodu a 
prejazdu, príp. kúpu časti pozemku (VVO č. 7) 

8.  Vaša realitná s.r.o., k.ú. Malá Lehôtka - žiadosť o zriadenie VB-prípojka plynu (VVO č. 6) 
9.  Závery pracovného stretnutia - zriadenie VB – splašková kanalizácia (VVO č. 2) 
 

B) Žiadosti o kúpu nehnuteľností: 

1.  Návrh SMMP, s.r.o., Prievidza - udelenie súhlasu na predaj splaškovej 
kanalizácie (VVO č. 2) 

2.  Tatiana Martinčeková, Necpaly - žiadosť o kúpu časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

3.  Anton Merga, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 4) 

4.  Bytový dom a pozemky Ciglianska cesta, 
Prievidza 

- informácia o vyhodnotení OVS (VVO č. 1) 

5.  Bytový dom a pozemky Ciglianska cesta, 
Prievidza 

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

 

C) Žiadosti o nájom nehnuteľností 

6.  Juraj Hianik, Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

7.  Eva Gričová, Bojnice - žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení ( VVO č.  

8.  Zelený bicykel, Opatovce nad Nitrou - žiadosť o nájom časti pozemkov, informácia 
o zverejnení ( VVO č. 2,2,3,4) 

9.  NP 00.1 Nový podchod. Prievidza - návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 1) 
 

D) Majetkovoprávne usporiadanie 

 

10.  Ing. Kračún, B.B., k.ú. PD - ponuka na predaj pozemku (VVO č. 1) 
11.  Šimo Marek, k.ú. PD - žiadosť o usporiadanie pozemku (VVO č. 1) 



12.  Škuličová Manuela, k.ú. PD - žiadosť o prehodnotenie cenovej ponuky (VVO 
č. 1) 

E) Iné 

13.  SIC, Prievidza - sťahovanie na Ul. J. Hollého, žiadosť o nájom 
nebytového priestoru, informácia o zverejnení 

14.  Patria I., s.r.o. Prievidza - oprava zápisu chyby v KN 

15.  Býv. k.ú. Necpaly - duplicitné vlastníctvo 

16.  Prekládka  - žiadosť oddelenia výstavby a životného 
prostredia o zriadenie vecného bremena  

17.  Čerešňový sad - návrh volebného obvodu č. 4 uzatvoriť NZ 
s RKC (VVO č. 4) 

18.  Majetkové usporiadanie v Priemyselnom 
parku 

- schválenie kúpy a zriadenie vecného bremena, 
zmena uznesenia 

 


