
 
Zoznam žiadostí 

predkladaných právnou kanceláriou 
na rokovanie MsZ d ňa 26.03.2013 

 
A) Žiadosti o kúpu, majetkovoprávne usporiadanie ne hnute ľností a  odklad za čatia 
výstavby:  
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 

 
1.  Pozemky na Kopaničkách, Prievidza  - návrh právnej kancelárie na predaj   
                                                                                   pozemkov 
2.  Ivan Bolcha a manž., Prievidza   - ž. o kúpu pozemku – osobitný zreteľ 
3.  AD ZNAČENIE, s. r. o., Prievidza  - ž. o odklad začatia výstavby 
 
 
VVO č. II. - Sídlisko Píly  
 
4.  Miriam Čavojská, Poruba    - ž. o kúpu pozemku – osobitný zreteľ 
5.  Miriam Čavojská, Poruba    - ž. o nájom pozemku – osobitný zreteľ 
 
 
 
VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto  
 

   6.  Ing. Martin Bugár, Prievidza   - ž. o kúpu  pozemku 
   7.  Marcel Malinčík, Miloslavov   - ž. o kúpu pozemku  

 
 
 
VVO č. IV. – Kopanice  
 
8.  Ing. Valentín Lukačka a manž., Prievidza - ž. o kúpu pozemkov – osobitný zreteľ   
 
 
 
 
B) Majetkovoprávne usporiadanie nehnute ľností:  
 

 9.  Anna Sedláková, Prievidza    - ž. o majetkovoprávne usporiadanie  
                                                                                          pozemku pod cintorínom Necpaly 
                                                                                         ( VVO č. 1 ) 

10.  Chodník Nedožerská cesta   - návrh odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP  
                                                                                     o majetkovoprávne usporiadanie  
                                                                                     pozemkov 

11.  RNDr. M. Andrisová, Ing. V. Andrisová  - ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 3 ) 
     Prievidza  
 

12.  Odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP   - ž. o majetkovoprávne usporiadanie          
                                            pozemkov formou zámeny na účel  
                                            vybudovania spojovacieho chodníka  
                                            Necpaly - Sever ( VVO č. 1 ,  4 ) 
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C) Žiadosti o nájom nehnute ľností a stanovenie výšky nájmu NP:  

 
13.  Lucia Poliaková,  Bojnice  - ž. o nájom časti pozemku ( VVO č. 1 ) –  
           rozšírenie vonkajšieho sedenia 
14.  Stavba súpisné č. 524 na autobusovom - návrh na stanovenie výšky nájomného 
       nástupišti    ( VVO č. 1 )  
 15.  HAVTU, s.r.o., Bojnice    - ž. o nájom pozemku – osobitný zreteľ 
 
 
D) Iné:  
 
16.  Informácia o vyhodnotení OVS - budova bývalej II.ZŠ S.Chalupku – posil- 
       -   uznesenie MsZ  č. 18/13 zo    ňovne, súpisné č. II.1941, orientačné 7 
       dňa 29.01.2013 (a.) 
    
17.  Informácia o vyhodnotení OVS - objekt bývalej I.ZŠ S.Chalupku – jedáleň 
       -   uznesenie MsZ  č. 14/13 zo    súpisné č.  418, orientačné 4 
       dňa 29.01.2013 (b.)    
 
18.  Informácia o vyhodnotení OVS - objekt  bývalej  III.  ZŠ  S. Chalupku – 
       -   uznesenie MsZ  č. 15/13 zo    súpisné č. II. 420, orientačné 6 
       dňa 29.01.2013 (c.)    
 
19.  Informácia o vyhodnotení OVS - objekt  bývalej  III.  ZŠ  S. Chalupku – 
       -   uznesenie MsZ  č. 16/13 zo    súpisné č. II. 706, orientačné 8 
       dňa 29.01.2013 (d.)    
 
20.  Informácia o vyhodnotení OVS - pozemky, parcela č. 2857/11 a č. 
       -   uznesenie MsZ  č. 29/13 zo    2857/81  ( GP č. 337/2012 ) 
       dňa 29.01.2013 (e.)  
 
21.  Informácia o vyhodnotení OVS - pozemok,  parcela  č.  2857/82 
       -   uznesenie MsZ  č. 30/13 zo    ( GP č. 337/2012 ) 
       dňa 29.01.2013 (f.)  
 
22.  Návrh na zrušenie OVS vyhlásenej - pozemok, parcela č. 2374/10 na  
       v zmysle uzn. MsZ č. 387/12 zo dňa     autobusovej stanici (30 m2) 
       11.12.2012 
23.  Návrh na vyhlásenie novej OVS - pozemok, parcela č. 2374/10 na  
             autobusovej stanici (30 m2) 
24.  Marek Ergang, Prievidza  - ž. o splatenie KC formou splátkového  
                                                                                             kalendára            
25.  Uznesenie MsZ č. 38/13  - návrh na zrušenie (Spojená škola inter-  
       zo dňa 29.01.2013     nátna,  Prievidza, VVO č. 2) 
26.  Uznesenie MsZ č. 309/12  - návrh na zmenu  (Spojená škola inter-  
       zo dňa 30.10.2012     nátna,  Prievidza, VVO č. 2) 
       
27.  Spojená škola internátna, Prievidza - ž. o nájom nehnuteľností 

 


