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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva, 
konaného dňa 27.09.2021 

 
Majetkové veci  
 
 PRIAMOS, a. s., Prievidza  Ponuka na predaj obchodného podielu 

1.  

GORDY, s.r.o., Prievidza, IČO: 50 373 129 

žiadosť o  
- zriadenie VB – uloženie IS – voda, kanalizácia,    
  elektrika, plyn, potrubie na  dažďovú vodu 

- súhlas o stavebnú úpravu – sklopenie 
obrubníka od garáže (stanica tech. prehl.III)  
- realizácia IS rozkopávkou  (VVO č. 1) 

2.  Ing. Edmund Glevitzký, Prievidza - ž. o odpustenie zmluvnej pokuty (VVO č. 4) 

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

- návrh na zmenu uznesenia MsZ č, 17/19 zo dňa 
28.01.2019 

4.  Jaroslav Malina, Kanianka - ž. o zriadenie vb – uloženie IS (VVO č. 1) 

5.  Charita n.o., Prievidza -žiadosť o predĺženie lehoty (VVO1) 

6.  SR-Ministerstvo hospodárstva, Bratislava -žiadosť o MPV (VVO1,2,3) 

7.  OVS pozemok Riečna -návrh mesta na vyhlásenie OVS (VVO2) 

8.  OVS Poliklinika -návrh mesta na vyhlásenie OVS (VVO2) 

9.  František Hartmann, Prievidza -ž. opakovaná ž. o kúpu pozemkov (VVO5) 

10.  Khuebachová Denisa, Prievidza -ž. o nájom časti pozemku (VVO1) 

11.  Časť pozemku pred OD Prior Návrh mesta na vyhlásenie OVS (VVO 1) 

12.  
Ing. Jozef Zajac – U Zaja 

- ž. o nájom - informácia o zverejnení osobitný 
zreteľ (VVO č. 2) 

13.  Art kino Baník -ž. o kompenzáciu nákladov (VVO2) 

14. 
Ing. Silvia Kušnírová, Prievidza  

-ž .o kúpu pozemku, informácia o zverejnení 
osobitný zreteľ (VVO č.1) 

15.  
Silvia Jančovičová, Prievidza 

-ž. o kúpu bytu, informácia o zverejnení osobitný 
zreteľ (VVO č. 1)  

16. 
Jozef Urminský, Prievidza  

-ž. o kúpu pozemku, informácia o zverejnení 
osobitný zreteľ (VVO č.1)  

17. Pozemky v priemyselnom parku (vstup)       – 
C KN č. 8114/66, 8144/174  a č. 8114/175  

-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.2) 

18. Pozemky v priemyselnom parku (zadná časť) 
- C KN č. 8114/220 a č. 8114/102 

-návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.2) 

19. Oáza pokoja s.r.o. Chrenovec -ž. o kúpu časti pozemku (VVO č.3) 

20. Lukáš Gežík, Ivan Gežík, Kanianka -ž. o kúpu časti pozemku (VVO č.3)  

21.  MUDr. Martina Šálová, Prievidza  -ž. o kúpu resp. dlhodobý nájom časti pozemkov  

 


