
Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena, nájom, majetkovoprávne usporiadanie, 

kúpu, zámenu a predaj nehnuteľností  predkladaných právnou kanceláriou na 

rokovanie  

Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza 
konanej dňa 25.03.2019 

 
 

Majetkové veci  
 

1.  Facehome s.r.o., Prievidza, IČO:47682809 - žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
právo uloženia IS – plynové prípojky 
k stavbe „DUPLEX – 4.ETAPA IBV 
PRIEVIDZA“ (VVO č. 2) 

2.  SSD, a.s., Žilina, IČO: 36 442 151, v zast. 
spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., 
Štefanov nad Oravou, IČO: 46 278 605 

- žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
právo uloženia IS a k nim prislúchajúcim 
ochranným pásmam k stavbe „11170 – 
Prievidza – Ul. Včelárska – Rozšírenie NNK“ 
(VVO č. 4) 

3.  MARIVAB s.r.o. Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

4.  Tibor Králik, Prievidza - žiadosť o zmenu účelu nájmu (VVO č. 1) 

5.  ĎABOŠIANA s.r.o. Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 4) 

6.  Ing. Andrej Rojko, Považská Bystrica -  žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

7.  Nižo s.r.o., Prievidza -  žiadosť o nájom časti pozemku (prechod 
nájmu), informácia o zverejnení, osobitný 
zreteľ  (VVO č.1 ) 

8.  Obchodný podiel v BIC Prievidza, spol. s r. 
o. a predaj nehnuteľností 

-  informácia o vyhodnotení OVS – predaj 
(VVO č. 1) 

9.  KoKo káva a koktejly s.r.o., Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o doručení odpovede zo SVB Tri Gaštany                   
( VVO č. 2 ) 

10.  

 
Peter Žilka TZČ, Jacovce -  žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 

o zverejnení, osobitný zreteľ ( VVO č. 3 ) 

11.  Slovanet, a.s. Bratislava -  mimosúdne urovnanie sporu (VVO č. 1)  

12.  SSD, a.s. Žilina -  žiadosť  o kúpu časti pozemku (VVO č. 2) 

13.  Zastávka Kaufland, Prievidza  -vybudovanie autobusovej zástavky  

14.  Ing. Ján Hanzel, Prievidza  -  žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ ( VVO č. 1 )  

15.  Róbert Švajlenka, Prievidza  - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ ( VVO č. 6 )  

 

Rôzne 

16.  TSMPD s.r.o. Prievidza -  informácia o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení VB (VVO č. 2) 

17.  VVO č. 1, Prievidza -  žiadosť o umiestnenie vývesnej skrinky 

 


