
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie do Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa koná dňa 05.02.2018 

 

Žiadosť o vecné bremeno 

1.  SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, v zast. spol. 
EUB, s.r.o.  

- ž. o zriadenie VB – montáž nového podzemného 
VB vedenia k stavbe „9924 – Prievidza – zrušenie 
TS 117_ts_720 a presmerovanie OM“ (VVO č.1) 

2.  A-RESS Group s.r.o., Prievidza 
IČO: 36 343 820 

- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – plynová 
prípojka, informácia o doloženom GP a zmene 
sídla spoločnosti (VVO č. 1) 

3.  DOPSTA, s.r.o., Prievidza,  
IČO: 45 719 888 

- ž. o zriadenie VB – uloženie IS - voda, NN 
vzdušné, CZT (VVO č.2) 

4.  SSE-Distribúcia, a. s., Žilina - ž. o zriadenie VB – uloženie IS - za účelom ich  
prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom 
v ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu 
„10607 – Prievidza – Ul. Jašíkova – Rozšírenie 
NNK“  (VVO č. 3) 

5.  Roman a Stanislava Cigleroví, Prievidza - ž. o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu 
(VVO č. 4) 

6.  ZO – SZZ Kopaničky 24-48, Prievidza - ž. o doriešenie nezrovnalosti ohľadne prípojky 
pitnej vody (VVO č. 1) 

7.  Ing. Peter Kiaba, Nováky - ž. o zmenu znenia Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (VVO č. 4) 

8.  Facehome s.r.o., Prievidza,  
IČO: 47 682 809 

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS, právo 
prejazdu motorovými vozidlami, súhlas 
s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu 
práva prejazdu 
- návrh odplaty v nefinančnom plnení 
- ž. o uzatvorenie nájomnej zmluvy pod 
plánovanou komunikáciou 
- návrh na odovzdanie komunikácií do majetku 
mesta (VVO č. 4) 

9.  SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, v zast. spol. 
EUB, s.r.o. 

- ž. o zriadenie VB – zmena trasovania k stavbe 
„9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. Školská 
– rekonštrukcia NNS“ 
(zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS) 
(VVO č. 5) 

10.  TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka 
IČO: 36 797 006 

- ž. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (VVO č. 1) 

 

Majetkovoprávne usporiadanie  

1.  Chodník Nedožerská cesta - žiadosť odd. výstavby a ŽP  
2.  Majetkovoprávne usporiadanie na Ul. 

Olympionikov, Prievidza 
- návrh na prevod, nájom alebo zriadenie vecného 
bremena 

3.  Majetkovoprávne usporiadanie na 
Riečnej ul.  

- návrh na prevod  

4.  Majetkovoprávne usporiadanie na Ul. 
Hornonitrianska cesta, Prievidza 

- návrh na prevod, nájom alebo zriadenie vecného 
bremena 

5.  Zastávka pri obchodnom dome Kaufland, 
Prievidza 

- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku za 
účelom vybudovania novej zastávky pri 
obchodnom dome Kaufland 



Žiadosť o nájom 

6.  Roľnícke družstvo podielnikov, Opatovce 
nad Nitrou 

- nájom pozemku (VVO č. 2) 

7.  Pozemok na Letiskovej ulici - návrh na vyhlásenie OVS na nájom pozemku 
(VVO č. 2)  

8.  L & N, s.r.o., Žilina - dodatok k NZ – zmena výmery (VVO č. 3) 
9.  Fun Caffe, s.r.o., Prievidza - dodatok k NZ – zmena výmery (VVO č. 1) 
10.  Florián Hruška, Prievidza - dodatok k NZ – zmena účelu (VVO. č. 1) 
11.  Fantázia Prievidza - prechod nájmu (zmena obchodného mena) (VVO 

č. 1) 
12.  Občianske združenie – LABKA - postúpenie žiadosti zo SMMP, symbolické 

nájomné 20 € 
13.  Kolotoče Šiatinský s.r.o., Prievidza - žiadosť o krátkodobý nájom na prevádzkovanie 

luna parkových atrakcií 
14.  2 BROTHERS,s.r.o., Opatovce nad Nitrou - prehodnotenie výšky nájmu (VVO č. 1-4) 
15.  Miroslav Bošiak, Prievidza - žiadosť o odpustenie nájomného za roky 2017-

2018 + žiadosť o umožnenie splatiť kúpnu cenu 
formou splátok (VVO č. 2) 

16.  Mikuška, Ihradský, Bratislava - nájom časti budovy pre umiestnenie mestského 
kamerového systému (VVO č. 1)  

17.  Vladimír Chromý, Prievidza - nájom pozemku za účelom zriadenia 
parkovacieho miesta (VVO č. 1) 

18.  Mária Chromá, Prievidza, - nájom pozemku za účelom zriadenia 
parkovacieho miesta (VVO č. 1) 

19.  Marián Chromý, Prievidza - nájom pozemku za účelom zriadenia 
parkovacieho miesta (VVO č. 1) 

20.  Patrícia Vrecková, Prievidza - nájom pozemku za účelom zriadenia 
parkovacieho miesta (VVO č. 1)  

21.  Nebytový priestor 00.1, Matice 
slovenskej, Prievidza 

- vyhodnotenie OVS (VVO č. 1) 

22.  Nebytový priestor 00.1, Matice 
slovenskej, Prievidza 

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

23.  Nebytový priestor 00.2, Matice 
slovenskej, Prievidza 

- vyhodnotenie OVS (VVO č. 1) 

24.  Nebytový priestor 00.2, Matice 
slovenskej, Prievidza 

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

 

Iné 

25.  Realitný expert, s.r.o., Prievidza - žiadosť o udelenie súhlasu na realizáciu  vstavby 
v bytovom dome (VVO č. 2) 

26.  Záhradková osada SZZ FLÓRA - výzva na vyjadrenie vlastníkov k vyrovnaniu za 
pozemky, ktoré sa nachádzajú pod Záhradkovou 
osadou SZZ FLÓRA  (VVO č. 1) 

27.  LICITOR development, s.r.o., Žilina - kúpa stavby (parkovacie státia, príjazdová 
komunikácia...) (VVO č. 1) 

 

Žiadosť o kúpu nehnuteľností: 

28.  Koloman Nemčok, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemkov na výstavbu garáže na 
Sadovej ulici (VVO č. 2) 

29.  Jaroslav Kramár, Prievidza - ponuka na odpredaj pozemku (VVO č. 1) 
30.  Michal Ďurina, Prievidza - ponuka na odpredaj pozemku (VVO č. 1) 
31.  Ján Gálik a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemkov (VVO č. 1) 



32.  Milan Hruška, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia o doložení 
GP (VVO č. 1) 

33.  Marián Majtényi a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia o doložení 
GP (VVO č. 7) 

34.  Pavel Králik a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku(VVO č. 7) 
35.  Návrh mesta na vyhlásenie OVS  
36.  Ing. Miroslav Došek, Prievidza, v zast. 

ďalších vlastníkov nehnuteľností na 
Bazovej ul.  

- žiadosť o kúpu časti pozemku (VVO č. 4) –  

37.  Bytový dom na Ciglianskej ceste, 
Prievidza 

- vyhodnotenie novej OVS (VVO č. 1) 

38.  Bytový dom na Ciglianskej ceste, 
Prievidza 

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

39.  Peter a Ing. Martin Bugár, Prievidza - úhrada jednorázovej náhrady za spätné užívanie 
časti pozemku  

 


