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

ponuka na využitie predkupného práva, kúpu, zámenu a predaj 

nehnuteľností  predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva, 
konanej dňa 09.12.2019 

 
 

Majetkové veci  
 

1.  Bc. Nikola Sečianska, Prievidza  
 

-  žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – voda, 
kanalizácia, elektrika (VVO č. 1) 

2.  Marián Kollár, Kľačno 
Olena Kollarova, Prievidza 

-  žiadosť o úpravu trasovania elektrickej prípojky 
a o rozšírenie vecného bremena (VVO č. 4)  

3.  Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, 
IČO: 36 442 151 

-  žiadosť o uzatvorenie dodatku k ZoBZoZVB 
k stavbe „4797“ – rozšírenie VB (VVO č. 3)  

4.  
Slovak Telekom, a. s., Bratislava,  
IČO: 35 763 469 

-  vyjadrenie k Oznámeniu o rozhodnutí MsZ 
k stavbe MOK-PD-Max Brose 20-T0-0562-2017 
a stanoveniu výšky odplaty za zriadenie VB 
(VVO č. 2) 

5.  
Beáta Kuchárová, Prievidza 

-  žiadosť (schválenie úpravy VB podľa 
doloženého GP; VVO č. 4) 

6.  

Sídlisko Píly – tzv. 1. etapa 

- návrh právnej kancelárie na doplnenie 
uznesenia MsZ číslo 347/14 zo dňa 26.08.2014 
v znení   uzn. č. 325/15 zo dňa 11.08.2015 
v znení uzn. MsZ č. 395/16 zo dňa 03.10.2016  
v znení   uzn. MsZ č. 15/17 zo dňa 30.01.2017 
v znení uzn. MsZ č. 331/19 zo dňa 30.09.2019 

7.  a) Monika Kmeťková, Prievidza -  žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty (VVO 4) 

7.  b) Monika Kmeťková, Prievidza -  žiadosť o zmenu trasovania (VVO 4) 

8.  
Ubyfo – servis s.r.o. Prievidza 

-  návrh mesta na nájom časti pozemku, 
informácia o zverejnení, osobitný zreteľ (VVO 
č. 1) 

9.  
Radoslav Hanzel Radeva, Kanianka 

-  žiadosť o predĺženie nájmu, informácia 
o zverejnení, osobitný zreteľ  (VVO č. 1) 

10.  
Prodex s.r.o. Bratislava 

-  opätovná žiadosť o udelenie súhlasu mesta 
(VVO č. 3) 

11.  
Mária Gatialová, Prievidza 

-  žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov (VVO č. 1) 

12.  ÚPSVaR, Bratislava -  žiadosť o zámenu pozemkov (VVO č. 1) 

13.  
Zariadenie pre seniorov Prievidza 

-  žiadosť o nájom nebytového priestoru         
(VVO č. 3) 

14.  Akzent BigBoard, a.s. Bratislava -  žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy         
(VVO č.1) 

15.  AMPA, s.r.o., Kľačno  -  žiadosť o nájom ( VVO č. 1 )  

16.  
Technické služby mesta Prievidza s. r. o.  

-  návrh spoločnosti o úpravu nehnuteľností v NZ 
zo dňa 31. 12. 2004 ( VVO č. 1 )  

17.  Marián Grič a manž., Prievidza  -  žiadosť o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1 )  

18.  Ing. Tomáš Kasarda a Mgr. Karina Kasardová, 
Stropkov 

-  majetkovoprávne usporiadanie pozemkov         
( VVO č. 1)  

19.  Nehnuteľnosti na Ulici S. Chalupku  - pavilón 
B súpisné číslo 1938 v k. ú. Prievidza  

-  informácia o doložení geometrického plánu a 
znaleckého posudku ( VVO č. 2 )  

20.  Informačné centrum mladých Prievidza, 
občianske združenie  

-  ponuka na využitie predkupného práva 
mestom ( VVO č. 3 )  

21.  Informatívna správa k súdnemu sporu sp. zn. 
10C/21/2013 

-  

 


