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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných                             

právnou kanceláriou na rokovanie Mestského zastupiteľstva,                                       

konaného dňa 25.10.2021 

 
Majetkové veci  
 
1.  

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 
IČO: 00169005 

- ž. o zriadenie VB: 
     - uloženie IS – kanal. prípojka  
     - prejazd motorovým vozidlom do areálu      
       spoločnosti 
(VVO č. 1) 

2.  

Dalibor Kielar, Prievidza, zast. spol. SSD, a. 
s., Žilina, IČO: 36442151 

- ž. o zriadenie VB - preložka vzdušnej VN siete 
vo Veľkej Lehôtke (stavba: P1079-Prievidza-V. 
Lehôtka- VN prípojka pre TS 
295/ts/v.lehotka_cintorinska)  (VVO č. 5) 

3.  Dalibor Ondrčka, Prievidza - ž. o zriadenie VB - uloženie IS – plyn (VVO č. 3) 

4.  Ing. Eva Blažová, Prievidza - ž. o zriadenie VB - uloženie IS – plyn (VVO č. 4) 

5.  
RIKU s.r.o, Prievidza, IČO: 44372205 

- návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 121/21 zo 
dňa 31.05.2021 

6.  Oáza pokoja s.r.o. Prievidza - ž. o nájom (VVO č. 3) 

7.  BOZPO s.r.o. Prievidza - ž. o nájom (VVO č. 1) 

8.  Európske investičné družstvo - ž. o nájom (VVO č. 1) 

9.  OVS pozemok pred OD Prior - vyhodnotenie výsledkov OVS (VVO č. 1) 

10.  
BOISE s.r.o. - ž. o usmernenie (zmluvná pokuta) 

11.  
Zmena uznesenia MV SR  

- ž. o zmenu uznesenia - predĺženie lehoty 
vyplatenia KC (VVO č.1) 

12.  
František Hartmann, Prievidza - ž. opakovaná ž. o kúpu pozemkov (VVO5) 

13.  
Nehnuteľnosti na ulici T. Vansovej 

- Informácia o vyhodnotení  výsledkov OVS       
( VVO č.1)  

14.  
Nehnuteľnosti na ulici T. Vansovej  

- návrh na vyhlásenie opakovanej OVS       
(VVO č.1) 

15.  
Nehnuteľnosti – areál bývalej zváračskej školy  

- Informácia o vyhodnotení  výsledkov OVS 
(VVO č.1)  

16.  
Nehnuteľnosti – areál bývalej zváračskej školy  

- návrh na vyhlásenie opakovanej OVS       
(VVO č.1)  

17.  Nehnuteľnosti na Nábr. A. Kmeťa (rodinný 
dom) 

- Informácia o vyhodnotení  výsledkov OVS 
(VVO č. 1)  

18.  Pozemky v priemyselnom parku C KN č.  
8114/147, 8114/198          

- návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.2 )  

19.  Pozemok v priemyselnom parku C KN č. 
8114/195     

- návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 2)  

20.  Pozemok v priemyselnom parku C KN č. 
8114/96 a č. 8114/318 

- návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 2)  

21.  
Lukáš Gežík, Ivan Gežík, Kanianka  

- ž. o kúpu, doloženie GP + návrh na zmenu 
uzn. MsZ č. 266/21 (VVO č.3)  

22.  Pozemky v blízkosti Medzibriežkovej ulice, 
k.ú. Prievidza  

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

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

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

24.  
Slovak Estate s.r.o., Bratislava  

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

 


