Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena, nájom, majetkovoprávne usporiadanie,
predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou
kanceláriou na rokovanie
Mestského zastupiteľstva,
konanej dňa 30.08.2021
Majetkové veci
1.

2.
3.

SSD, a. s., Žilina, IČO: 36442151, zast. spol.
ENData, s.r.o.
Roman a Simona Hudec, Prievidza
Jaroslav Malina, Kanianka

4.
VAREA, s.r.o., Bratislava

- ž. o zriadenie vb – uloženie IS k stavbe „12157
– Prievidza – Priemyselný areál – zahustenie TS“
(VVO č.1)
- ž. o uzatvorenie splátkového kalendára na
sankcie (VVO č. 1)
- ž. o zriadenie vb – prejazd motorovým vozidlom
(VVO č. 1)
- ž. o zriadenie vb – uloženie IS, úprava
obrubníka na prejazd motorovým vozidlom (VVO
č. 2)

5.

Marián Švejda - SPEKTRUM, Prievidza,
IČO:17944279

- ž. o zriadenie vb – uloženie IS (VVO č. 3)

6.

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

- návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 123/21 zo
dňa 31.05.2021 k stavbe „13505 – Prievidza-ul.
Sklenárska – rozšírenie NNK“

7.

Kristián Vlačuha, Prievidza, zast. Ing.
Gabrielou Šimkovou

- ž. o zriadenie vb – uloženie IS (VVO č. 7)

8.

Katarína Géczyová, Banská Bystrica

- žiadosť o odpustenie sankcie (VVO č. 1)

9.

Vysočina s.r.o., Prievidza, IČO:52 886 760

- návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 167/21 zo
dňa 29.06.2021 (VVO č. 4)

10.

Ing. Jozef Zajac – U Zaja

- ž. o nájom (VVO č. 2)

11.

RM Colony s.r.o. Bratislava

12.
Atilla Saliji - Špeciál s.r.o. Prievidza
13.

TSMPD s.r.o.

- ž. o predĺženie lehoty na úpravu pozemku (VVO
č. 2)
- zmena výmery užívanej časti pozemku po
doložení GP
- zmena uzn. MsZ č. 339/19 (VVO č. 1)
- návrh mesta na vyňatie 7 parkovacích miest
(VVO č. 3)
-ž. o kúpu pozemkov, informácia o zverejnení
(VVO č.1)
-ž. opakovaná ž. o kúpu pozemkov, informácia
o zverejnení (VVO č.5)

14.

Mgr. Katarína Vidová, Cígeľ

15.

František Hartmann, Prievidza

16.

Vyhodnotenie OVS Ulica Na kamenici

-vyhodnotenie výsledkov OVS (VVO č.1)

17.

Ing. Silvia Kušnírová, Prievidza

-ž. o kúpu pozemku (VVO č.1)

18.

Mgr. Mariana Dömeová, Prievidza

-ž. o zámenu pozemku (VVO č. 1)

19.

Jozef Urminský, Prievidza

20.

Silvia Jančovičová, Prievidza

21.

Návrh mesta Prievidza na schválenie výnimky
z IS
Areál bývalej zváračskej školy, k.ú. Prievidza
(pri budove Nestlé)
Areál bývalého fitness centra, predajne, k.ú.
Prievidza (Ulica T. Vansovej)
Areál rodinného domu na Nábr. A. Kmeťa,
k.ú. Prievidza

22.
23.
24.
25.

Ing. Dávid Pavlák a manž., Prievidza

-ž. o kúpu pozemku, informácia o doložení GP
(VVO č. 1)
-ž. o kúpu bytu do osobného vlastníctva,
informácia o doložení ZP
-výnimka z IS 80, bod č. 4.4.7
-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.1)
-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.1)
-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 1)
-ž. o kúpu pozemkov, informácia o zverejnení
osobitný zreteľ (VVO č.2)

Marek Danihel, Prievidza

-ž. o zámenu pozemkov, informácia o zverejnení
osobitný zreteľ (VVO č.2, VVO č. 4)

27.

Ing. Alica Šnircová, Miloš Jakubský, Prievidza

-ž. o kúpu pozemkov (VVO č.4)

28.

Pozemky na Medzibriežkovej ulici v k.ú.
Prievidza,

-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.4)

29.

Drahoš Sitár, Prievidza

-ž. o kúpu časti pozemkov (VVO č.4)

30.

Areál bývalých Zberných surovín
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza
Areál bývalých Zberných surovín,
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza

-informácia o vyhodnotení výsledkov OVS (VVO
č.4)

26.

31.

-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.4)

