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

predaj, kúpa nehnuteľností a zrušenie predkupného práva,  predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie MsZ 

konaného dňa 02.03.2020 
 
 

Majetkové veci  
 

1.  Ministerstvo vnútra SR - žiadosť o zriadenie vecného bremena  
   uloženie IS – optické a metalické vedenia 
- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
   (VVO č. 1) 

2.  PTH, a. s., Prievidza, IČO: 36 325 961 - žiadosť o zriadenie vecného bremena - 
uloženie IS – uloženie podzemných rozvodov 
tepla a strpieť vstup v ktoromkoľvek čase na 
účel ich prevádzkovania , údržby a opráv 

- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
  (VVO č. 1) 

3.  SroBiznis s.r.o., Prievidza, IČO: 51 172 089 
 

- žiadosť o zriadenie vecného bremena - 
uloženie IS – vodovodná prípojka 
k nebytovému priestoru 

- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
  (VVO č. 3) 

4.  REALTY CAPITAL s. r. o., Prievidza, 
IČO: 52 332 519  

- žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
vytvorenie príjazdovej komunikácie 
k nehnuteľnosti a právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovým vozidlom  

- informácia o doloženej pracovnej verzii GP 
  (VVO č. 3)  

5. 
Železnice SR, Bratislava  

- žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
uloženie vn prípojky (VVO č. 3)    

6. 
Milan Krajčík a manž., Prievidza 

- opätovné predloženie žiadosti o kúpu časti      
pozemku ( VVO č. 4 )  

7. 
Ing. Zoltán Baláž a manž., Prievidza 

- žiadosť o zrušenie predkupného práva              
  ( VVO č. 4 )   

8. 
Areál ,,Zberné suroviny Žilina a.s.“  

- ponuka spoločnosti na predaj objektu                    
( VVO č. 4 ) 

9.  Poľovnícky spolok Breza, Partizánske - zmluva o spolupráci pri odchyte premnoženej 
diviačej zveri (VVO č. 4) 

10. Emília Lorey Vovesová, Prievidza - výzva k uzatvoreniu nájomnej zmluvy  
  (VVO č. 4) 

11. 
Tibor Žemberi, Martin 

- ponuka na odpredaj montovaného objektu 
(VVO č. 3) 

12. Vladimír Borko T 613, Prievidza  - žiadosť o zvýšenie plochy nájmu (VVO č. 1)  

13. 
Jozef Chudý, Prievidza  

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

14. Návrh na usporiadanie pozemkov - návrh na 
zrušenie uznesenia MsZ č. 417/19 (vyhlásenie 
OVS) 
 

- usporiadanie pozemkov vo vnútornej časti 
dvoru pavilónu  B  bývalej II. UŠ Ul. S. 
Chalupku ( VVO č. 2) 

 


