
 

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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 

 
konaného dňa 07.12.2020 

 
Majetkové veci  
 
1.  AEROSPOOL SK, s.r.o., Prievidza, 

 IČO: 36 309 834  
- ž. o zriadenie VB – uloženie IS – prípojky NN (VVO 
č. 2) 

2.  Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., 
IČO: 36 325 961  

- ž. o zriadenie VB – horúcovodné rozvody na 
Kútovskej ulici – VS 25  (VVO č. 1)  

3.  RM ALUMINIUM, s.r.o., Bratislava, IČO: 
44 808 763  

- ž. o zriadenie VB – pripojovací plynovod k stavbe 
„Revitalizácia areálu ALUMIL“  (VVO č. 1)  

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

- zmena uznesenia MsZ č. 12/18 zo dňa 05.02.2018 

5.  
Charita, n.o., Prievidza -ž. o kúpu stavby a pozemkov ( VVO č. 1) 

6.  
Ivan Poliak a Petra Michaleová, Prievidza -ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 1) 

7.  
MPV pozemok pred ZŠ Mariánska ul. PD -ž. o MPV usporiadanie pozemku ( VVO č. 1) 

8.  
SSC IVSC Žilina  

-ž. o kúpu časti pozemkov – I/64 obchvat mesta 
Prievidza ( VVO č. 2 ) 

9.  
PD Horná Nitra, Nedožery-Brezany -ž. o nájom pozemkov ( VVO č. 3) 

10.  
Pozemkové spoločenstvo, urbár Bojnice -ž. o zmenu výmery nájmu ( VVO č. 3) 

11.  
OVS pozemky Veľká Lehôtka, Veľká Lehôtka -vyhodnotenie OVS pozemkov ( VVO č. 5) 

12.  
Koloman Nemčok a manž., Prievidza  -ž. o kúpu pozemkov, doloženie GP (VVO č. 2) 

13.  Ing. Lukáš Zeleník a manž., Prievidza  -ž. o kúpu časti pozemku ( VVO č. 4)  

14.  
Ing. Lukáš Zeleník a manž., Prievidza  

-návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku, informácia o doložení GP ( VVO č.4) 

15.  
Jozef Murko a manž., Prievidza  

-ž. o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, 
informácia o doložení GP (VVO č. 4)  

16.  Vysočina s.r.o., Prievidza – František Zubáň 
a manž., Prievidza 

ž. o prechod nájmu (VVO č. 4)  

17.  Pavol Maráček – EMPIRIA, Piešťany ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

18.  ALIPUB s.r.o. Prievidza ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3), prechod nájmu 

19.  
Miroslav Kotian, Prievidza 

ž. o zmenu účelu nájmu a zvýšenie výmery pozemku 
(VVO č. 4) 

20.  SSC, Žilina ž. o dočasný/ročný nájom (VVO č. 2) 

21.  
TIK, n.o. Prievidza 

ž. o zníženie plochy užívaného nebyt. priestoru (VVO 
č. 1) 

22.  
Róbert Dadík – Termont, Prievidza 

- informácia o zverejnení zámeru a spôsobu nájmu 
(VVO č. 1) 

23.  
RM Colony, s.r.o. Bratislava 

- informácia o zverejnení zámeru a spôsobu nájmu 
(VVO č. 2) 

24.  Kino Baník -návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 2) 



25.  TSMPD 
-úplne znenie nájomných zmlúv (cintoríny, futbalový 
štadión, zimný štadión, plaváreň, verejné osvetlenie) 

26.  TSMPD 
-úplne znenie komisionárskych zmlúv (futbalový 
štadión, zimný štadión, plaváreň, verejné osvetlenie) 

 

 


