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

kúpu, zámenu a predaj nehnuteľností  predkladaných právnou kanceláriou na 

rokovanie  

 Mestského zastupiteľstva Prievidza 

konaného dňa 13.05.2019 

 

Majetkové veci 

1.  Ing. Zoltán Baláž a Ing. Eva Balážová, 
Prievidza, v zast. Ing. S. Cifrík  

- žiadosť o rozšírenie VB o plynovú prípojku         
(VVO č. 4)  

2.  Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar, 
Prievidza 

- žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – elektrická 
a vodovodná prípojka pre novostavbu RD        
(VVO č. 5)  

3.  Dolphin Group s.r.o., Bratislava, IČO: 
47402814, v zast. HYDROTEAM spol. s r. o. 

- žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – plynová    
  prípojka k stavbe „SAMOOBSLUŽNÁ     
  AUTOUMYVÁREŇ TESCO HM Prievidza“  
  (VVO č. 3) 

4.  Beáta Kuchárová, Prievidza - Žiadosť o zriadenie vecného bremena -  uloženie 
IS – kanalizácie (VVO č. 4) 

5.  Marián Hlaváč, Martina Hlaváčová, Prievidza - žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
uloženia IS – prípojka kanalizácie (VVO č. 1) 

6.  TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka - žiadosť o dodatok k nájomnej zmluve a zriadenie 
vecného bremena (VVO č. 1) 

7.  BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom -  žiadosť o kúpu pozemku (VVO č. 4) 

8.  
MH Invest II, s.r.o.  

- nájom pozemkov v Priemyselnom parku Prievidza 
(VVO č. 2) 

9.  OVS NP č. 00.3 a 00.4 v k.ú. Prievidza  -  informácia o vyhodnotení OVS - nájom ( VVO č. 1 ) 

10.  OVS NP č. 00.3 a 00.4 v k.ú. Prievidza -  návrh na vyhlásenie nasledujúcej OVS – nájom            
(VVO č. 1) 

11.  Polkoráb Jozef, Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

12.  PPC, a.s. Prievidza -  žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

13.  Ďurtová Mária, Prievidza -  žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

14.  
SZĽH Infra s.r.o. Bratislava -  žiadosť o udelenie súhlasu (VVO č. 3) 

15.  
Marivab s.r.o. Prievidza 

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

16.  
Ďabošiana s.r.o. Prievidza 

-  žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ  (VVO č. 4) 

17.  
Brontvaj Miroslav, Prievidza 

-  žiadosť o majetkovoprávne usp. pozemku – 
doplnenie listín (VVO č. 1) 

18.  
Géczyová Katarína, B. Bystrica -  žiadosť o kúpu pozemkov (VVO č. 1) 

19.  OVS byt. dom Ciglianska cesta 6A, Prievidza   -  návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 1) 

20.  Seljma Iljjazi, Prievidza  -  žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

21.  SSD, a.s. Žilina - Informácia o zverejnení zámeru prevodu 
prebytočného majetku mesta (VVO č. 3)  

22.  Ing. Pavol Ondro, Prievidza  - náhrada nákladov za parkovacie plochy - zmena 
uznesenia MsR (VVO č. 2) 

23.  Anna Petrášová, Prievidza  - mimosúdne vyporiadanie súdneho sporu (VVO č. 
3) 

24.  Kaufland Slovenská republika v. o. s., 
Bratislava 

- žiadosť o nájom (  

25.  Kaufland Slovenská republika v. o. s., 
Bratislava 

- Žiadosť o podnájom  

26.  Ulica Pod hrádkom  -  majetkovoprávne usporiadanie ( VVO č. 7)  

27.  Ing. Vieroslava Dubovanová, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, doloženie GP                         
( VVO č. 4 )  



28.  Jozef Polerecký, Prievidza  -  žiadosť o kúpu pozemku, doloženie GP                     
( VVO č. 4 )     

 

  


