Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena, nájom, majetkovoprávne usporiadanie,
predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou
kanceláriou na rokovanie
Mestského zastupiteľstva,
Konaného dňa 31.5.2021
Majetkové veci

3.

Northresidence s.r.o., Prievidza, IČO:
51193345

4.

Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO:
36442151, v zast. Northresidence s.r.o.

5.

Igor Mitaš a manž. Michaela, Prievidza

6.

Adriana Martincová, Prievidza

7.

Katarína Géczyová, Banská Bystrica

8.

Trenčiansky samosprávny kraj,
IČO: 36 126 624

- žiadosť o odpustenie sankcií (VVO1) –
opakovaná
- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – rozšírenie
distribučnej siete a pripojovací plynovod k stavbe
„BÝVANIE NECPALY“
- ž. o zrealizovanie rozkopávky ul. Sklenárska pre
novovzniknutý bytový objekt CALVIN - zmena
realizácie uloženia IS (VVO č. 2)
- ž. o zriadenie VB – uloženie IS k stavbe „13505
– Prievidza-ul. Sklenárska – rozšírenie NNK“
- ž. o zriadenie VB – právo prechodu pešo
a prejazdu motorovými vozidlami (VVO č. 4)
- schválenie zmeny trasovania IS
- sankcie (VVO č. 2)
- schválenie zmeny trasovania IS
- sankcie (VVO č. 1)
- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – vodovodnej
prípojky pre „Pavilón A“ (VVO č. 1)

9.

D&L events s.r.o. Prievidza

- ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3)

10.

Marianna Gatialová, Prievidza

11.

Katarína Géczyová, Banská Bystrica

12.

Miroslav Kotian, Prievidza

- zmena uzn. MsZ č. 340/20 (VVO č. 4)

13.

Ubyfo-servis s.r.o. Prievidza

- ž. o predĺženie lehoty (VVO č. 1)

14.

Patricius Sova a manželka

-ž. o kúpu časti pozemku (VVO 1)
-návrh mesta na vyhlásenie OVS

15.

Michal Franko

-ž. o kúpu časti pozemku (VVO 1)

16.

Jozef Mjartan a manželka

-ž. o kúpu pozemku (VVO 2)

17.

MV SR centrum podpory Trenčín

-ž. o kúpu časti pozemku (VVO 2)
-návrh mesta na uzatvorenie NZ

18.

OVS – Kino Baník

- informácia o vyhodnotení OVS

19.

Milan Vrábel

-informácia

20.

Jaroslav Kováč, Poruba

21.

Juraj Greschner a manž., Kľačno

22.

Areál bývalých Zberných surovín v k.ú.
Prievidza

-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.4)

23.

Ing. Martin Ugróczy a manž., Prievidza

-ž. o kúpu pozemku, informácia o doložení GP
(VVO č.4)

24.

2brothers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou

- zmena uznesenia č. 107/21

25.

WERC-ON PRAHA s.r.o.

-dohoda o urovnaní

1.

Roman Hudec, Simona Hudec, Prievidza

2.
RIKU s.r.o., Prievidza, IČO: 44372205

- informácia o zverejnení zámeru a spôsobu
nájmu (VVO č. 1)
- informácia ku kolaudácii, úloha z MsR (VVO č.
1)

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

