
 

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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 

 
konanej dňa 25.01.2021 

 
Majetkové veci  
 
1.  

Ing. Mgr. Peter Vrták, Prievidza 
- ž. o zmenu trasovania a zrušenia podmienky 
realizácie IS pretlakom (VVO č. 2) 

2.  
SVB a NP v byt. dome II.120 na ul. Pauleho, 
Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – právo umiestnenia balkónov nad 
pozemok mesta v rámci obnovy bytového domu (VVO 
č. 2) 

3.  

Jozef Gaman, Prievidza 

- ž. o zriadenie VB: 
  - uloženie IS – prípojky vody, plynu a elektriky, 
  -  prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami, 
  - zriadenie vjazdu na pozemok, 
a to k stavbe „Novostavba rodinný dom JG-B“ na 
pozemku parc. č. 7066/28 (VVO č. 4) 
 

4.  

Jozef Gaman, Prievidza 

- ž. o zriadenie VB: 
  - uloženie IS – prípojky vody, plynu a elektriky, 
  -  prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami, 
  - zriadenie vjazdu na pozemok, 
a to k stavbe „Novostavba rodinný dom JG-A“ na 
pozemku parc. č. 7066/29 (VVO č. 4) 
  

5.  

Ľudmila Koštialiková, Prievidza 

- ž. o zriadenie VB: 
 - uloženie IS – prípojky vody a elektriky, 
 - prechod pešo a prejazd motorovým vozidlom 
(VVO č. 5) 

6.  
Ing. Peter Laluha, Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – kanalizačnej 
prípojky (VVO č. 6) 

7.  
Richard Pišťánek, Poruba  - ž. o zriadenie VB – rozšírenie vjazdu (VVO č. 4) 

8.  
SSD, Žilina - ž. o zriadenie vb (VVO č. 3) 

9.  
Lucia Antolová, Prievidza 

- ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1), zverejnenie 
zámeru a spôsobu 

10.  
ALIPUB s.r.o. Prievidza 

- ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3), zverejnenie 
zámeru a spôsobu 

11.  
Škopec Oliver, Bojnice - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 4) 

12.  
SSC, Žilina 

- ž. o rozšírenie záberu pozemkov na dočasný nájom  
(VVO č. 2) 

13.  
OVS – nebyt. priestor v MsD 

- a) vyhodnotenie OVS, b) návrh na vyhlásenie 
opakovanej OVS (VVO č. 1) 

14.  
Charita – dom sv. Vincenta n.o., Prievidza  

-ž. o kúpu budovy, pozemku pod budovou a priľahlých 
pozemkov, informácia o zverejnení osobitný zreteľ 
(VVO č. 1)  

15.  František Borko, Prievidza -ž. o kúpu pozemku (VVO č. 5)  

16.  Nehnuteľnosti v k.ú. Hradec  -informácia o vyhodnotení OVS (VVO č. 7)  

17.  
Koloman Nemčok a manž., Prievidza 

-ž. o kúpu pozemkov, informácia o zverejnení osobitný 
zreteľ (VVO č.2) 



18.  Nehnuteľnosti na Ul. S. Chalupku v 
Prievidzi– objekt bývalého pavilónu B 
a priľahlých pozemkov  

-návrh mesta na vyhlásenie OVS (VVO č. 2)  

19.  
Vysočina s.r.o., Prievidza 

-ž. o prechod nájmu, informácia o zverejnení osobitný 
zreteľ (VVO č.4) 

20.  
Ing. Lukáš Zeleník a manž., Prievidza 

-návrh mesta o majtkovoprávne vysporiadanie 
pozemku, informácia o zverejnení osobitný zreteľ 
(VVO č.4) 

 


