
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie v Mestskom zastupiteľstve, 

konanom dňa 28.05.2018 

 

Žiadosti o vecné bremeno 

 

1.  Peter Hianik, Prievidza - žiadosť o predĺženie termínu na doručenie GP 

a zmenu trasy vodovodnej prípojky (VVO č. 5) 

2.  Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 

(pôvodne SSE-D, a.s., Žilina) 

IČO: 36 442 151 

- žiadosť  o zriadenie VB – uloženie IS k stavbe 

„9662 - PRIEVIDZA – UL: MALONECPALSKÁ – 

Rozšírenie NNK pre 21 BJ, Radeton“ (VVO č. 1) 

3.  DSI DATA s.r.o. Námestovo 

IČO: 36 399 493 

- žiadosť o zmenu trasovania (sídl. Píly, tzv. 1. 

etapa) 

4.  Oprava uznesenia MsZ č. 10/18 zo dňa 

05.2.2018 

 

5.  Lukáč s manž., Prievidza - žiadosť o zriadenie VB-právo prechodu 

a prejazdu 

(VVO č. 1) 

6.  Vaša realitná s.r.o. Prievidza - informácia o doložení GP (VVO č. 6) 

7.  Vaša realitná s.r.o. Prievidza - návrh na zmenu uznesenia č. 515/17 zo dňa 

11.12.2017 

 

Žiadosti o kúpu, nájom nehnuteľností, majetkovoprávne usporiadania: 

1.  Itelsys s.r.o. Košice - žiadosť o vyjadrenie sa k stavbe (VVO č. 1) 
2.  Odd. výstavby a ŽP - zmena uznesenia č. 24/18 zo dňa 5.2.2018 
3.  Zrušenie uznesenia č. 200/18 zo dňa 

30.04.2018 
- z dôvodu odstúpenia od uzavretia nájomnej 
zmluvy 

4.  Beatrica Bariová, Prievidza - žiadosť o nájom nebytového priestoru (z dôvodu  
rekonštrukcie) (VVO č. 1) 

5.  MIOFOOD, spol. s.r.o. - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 
6.  Kompenzácia príjmu z reklamných 

zariadení 
- informácia o stave reklamných zariadení 
v školách a školských zariadeniach 

7.  Slovnaft, a.s., Bratislava - žiadosť o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 
8.  Hornonitriansky banícky spolok, 

Prievidza 
- žiadosť o nájom nebytového priestoru, 
informácia o zverejnení, osobitný zreteľ  

  (VVO č. 1) 
9.  QEX, a.s., Trenčín - žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 

o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 3) 
10.  Jaroslav Štrbík ALFA TRADING - žiadosť o nájom časti pozemkov pod 

reklamnými zariadeniami, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1, 3) 

11.  Facehome s.r.o., Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemkov, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 4) 

12.  Facehome s.r.o., Prievidza - žiadosť o kúpu časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 4) 



13.  Peter Žilka, Jacovce - žiadosť o nájom časti pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 3) 

14.  Milan Syrovátka, Cigeľ - žiadosť o nájom časti pozemku, návrh Mestskej    
  rady na nájom časti pozemkov (VVO č. 3) 

15.  Prievidzská labka, Prievidza - žiadosť o nájom nebytového priestoru                 
(z dôvodu rekonštrukcie), informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 3) 

16.  Zmena uznesenia č. 53/18 zo dňa 
5.2.2018 

- nesprávne uvedené číslo parcely 

17.  Emil Chudý, Prievidza - žiadosť o zámenu pozemkov, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1,2,4,) 

18.  Ing. Igor Rybnikár s manž. a Jaroslav 
Krško s manž., Prievidza 

- žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 7) 

19.  Monika Bogdanová, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

20.  r3nt, s.r.o., Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO č. 1) 

21.  Detský domov, Prievidza - návrh VVO na nájom časti pozemku (VVO č. 4) 
22.  FUN CAFFE, s.r.o. Prievidza - žiadosť o odpustenie nájomného za rok 2018 
23.  Zmena uznesenia MsZ č. 213/18 zo dňa 

30.4.2018 
- garáže na Nábreží J. Kalinčiaka, nesprávne 
uvedené číslo parcely a trvalého pobytu 

 


