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

kúpu, predaj nehnuteľností  urovnanie,  predkladaných právnou kanceláriou na 

rokovanie  

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, 
konaného dňa 30.09.2019. 

 
 

Majetkové veci  
 

1.  
Richard Pišťánek, Poruba 

-  žiadosť o súhlas s rozšírením existujúcich 
vjazdov na pozemky a súhlas k pripojeniu 
verejného osvetlenia (VVO č. 1) 

2.  Ing. Jana Vidová, Bojnice -  žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS - prípojky 
splaškovej kanalizácie (VVO č.3) 

3.  FER-MAN SK, s.r.o., Prievidza, IČO: 
51444518 

-  žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS - prípojky 
splaškovej kanalizácie (VVO č.3) 

4.  

Návrh právnej kancelárie 

-  návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ 

č. 374/14 zo dňa 26.08.2014 v znení uzn. MsZ č. 

325/15 zo dňa 11.08.2015 v znení č. 395/16 zo dňa 

03.10.2016 v znení uzn. MsZ č. 15/17 zo dňa 

30.01.2017 na základe doložených GP (sídlisko Píly 

– tzv. 1.etapa)  

5.  PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou  
IČO: 46278605, zast. SSD,a.s.  

-  žiadosť o zmenu zmluvných podmienok (VVO 

č. 7)  

6.  

EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš, IČO: 
44 736 339, zast. spol. SSD, a.s., Žilina 

-  informácia o zmene názvu stavby z „8945 – 

Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia 

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“  

na „8945 - Prievidza – Necpalská – zah. TS – 

VŠZP“  

-  návrh na opravu uznesenia MsZ č. 280/19 zo 

dňa 26.08.2019 

7.  Slovak Telekom, a. s., Bratislava, IČO:  
35763469, v zast. TTL Group, s. r. o. 

-  informácia o doloženej pracovnej verzii GP (k 
žiadosti o zriadenie VB – právo uloženia IS 
vrátane PODB skrinky a právo trvalého 
prístupu za účelom údržby, opráv 
a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-Max Brose 
20-T0-0562-2017 (VVO č. 2)) 

8.  Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza -  žiadosť o zriadenie vb – právo prechodu pešo 
a prejazdu mot. vozidlami, vybudovanie 
spevnených plôch a nového vstupu (VVO č. 1) 

9.  Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza -  návrh mesta na nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta a udelenie súhlasu na 
vybudovanie park. miest (VVO č. 1) 

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

11.  Katarína Géczyová, B. Bystrica -  žiadosť o nájom časti pozemku ( VVO č. 1 ) 

12.  
Špeciál s.r.o., Prievidza 

-  žiadosť o nájom časti pozemku a o prechod 
nájmu  (VVO č. 1) 

13.  DOPSTA, s. r. o., Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1) 

14.  
DOPSTA, s. r. o., Prievidza 

- návrh mesta na udelenie súhlasu 
k vybudovaniu vstupu ( VVO č. 1 )  

15.  
EPOS centers s. r. o., Prievidza  

- žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ ( VVO č. 2 ) 

16.  Peter Bátora, Prievidza -  žiadosť o kúpu pozemku ( VVO č.2 ) 

17.  Návrh na vyhlásenie OVS 
-  pozemok v priemyselnom parku, znalecký       
posudok ( VVO č. 2 )  

18.  František Zubáň a manž., Prievidza  
-  kúpa pozemku, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ ( VVO č. 4 )  



19.  Jozef Privitzer a manž., Prievidza 
- nájom časti pozemku, informácia o zverejnení, 
osobitný zreteľ ( VVO č. 6 ) 

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

 


