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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva, 
Konaného dňa 29.6.2021 

 
 
Majetkové veci  
 

  

1.  
Nora Hricová, Prievidza 

- žiadosť o zriadenie VB – právo prejazdu 
motorovým vozidlom a súhlas s vybudovaním 
vjazdu ku garáži zo zatrávňovačov (VVO č.3) 

2.  

Petrochémia, a. s., Prievidza, IČO: 31630162 

- žiadosť o zriadenie VB – právo umiestnenia 
stavby komunikácie a chodníka, t. j. rozšírenie 
existujúceho vjazdu, komunikácie a chodníka 
(VVO č. 3) 

3.  Ing. Daniel Mačuha a Mgr. Mária Mačuhová, 
Prievidza 

- žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS  
(VVO č. 1) 

4.  
SVB a NP v bytovom dome súp. č. 208, 
„BYTOVKA 208“, Prievidza  

- žiadosť o zriadenie VB - prístavba 
predsadených loggií na bytový dom č. 208  (VVO 
č. 2) 

5.  Ing. Peter Laluha, Prievidza - žiadosť o zmenu realizácie IS   (VVO č. 6) 

6.  Adriana Martincová, Prievidza - žiadosť o prehodnotenie sankcie (VVO č. 2) 

7.  
Vysočina s.r.o., Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – vodovodnej 
prípojky (VVO č. 4)  

8.  Návrh právnej kancelárie - na schválenie postupu pri zmene realizácie VB 

9.  Mária Ďurtová, Prievidza - ž. o nájom (VVO č. 3) 

10.  
Jozef Virčík s manž., Prievidza 

- ž. o zmenu trasovania a spôsobu uloženia 
prípojky (VVO č. 1) 

11.  
D&L events. s.r.o. Prievidza 

- informácia o zverejnení zámeru a spôsobu 
nájmu (VVO č. 3) 

12.  Ing. Roman Gotzl, Bojnice - ž. o zámenu pozemkov (VVO č. 1) 

13.  Mgr. Katarína Vidová, Cígeľ -ž. o kúpu pozemkov (VVO č.1) 

14.  
MV SR centrum podpory Trenčín, Trenčín 

-ž. o kúpu pozemkov (VVO č. 2) informácia 
o zverejnení nájmu 

15.  František Hartmann, Prievidza -ž. opakovaná ž. o kúpu pozemkov (VVO č.5) 

16.  Brose Prievidza, spol. s.r.o. -zmluva o zriadení VB 

17. Štefan Hurtiš, Prievidza -ž. o kúpu pozemku (MPV) (VVO č. 1) 

18. 
Ing. Dávid Pavlák a manž., Prievidza 

-ž. o majetkovprávne usporiadanie pozemkov, 
informácia o doložení GP (VVO č.2) 

19. 
Marek Danihel, Prievidza 

-ž. o zámenu pozemkov, informácia o doložení 
ZP a GP ( VVO č. 2, VVO č. 4) 

20. 
Ing. Martin Ugróczy a manž., Prievidza 

-ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení 
osobitný zreteľ (VVO č.4) 

21. Lívia Vieriu, Prievidza  -ž. o kúpu časti pozemku (VVO č.4) 

22. 
Slovak Estate s.r.o., Bratislava 

-ponuka spoločnosti na odpredaj podielu (VVO 
č.5)  

 


