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Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena, nájom, majetkovoprávne 

usporiadanie, predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, 

predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva, 

 

konaného dňa 27.06.2022 

 

 

Majetkové veci  

 

1.  

Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Žilina, IČO: 36 442 151  

- ž. o zriadenie VB – umiestnenie 

a uloženie  IS a trvalého prístupu za 

účelom prevádzky, údržby 

a rekonštrukcie a vstup na pozemok 

k stavbe „11387 Prievidza – Priemyselný 

obvod, 22 kV prepoj VN č. 298“ (VVO č. 

1) 

2.  PATRIA I., spol. s r. o., Prievidza 

IČO: 30 223 563       

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS – 

voda, plyn (VVO č. 1) 

3.  

Relax SK, s.r.o., Poruba, IČO: 

43981321, zast. spol. 

Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Žilina, IČO: 36 442 151 

- ž. o zriadenie VB – umiestnenie 

a uloženie  IS a trvalého prístupu za 

účelom prevádzky, údržby 

a rekonštrukcie a vstup na pozemok 

k stavbe „12607 – Prievidza – Ul. Lúčna 

Bytový dom Lúčky – Zahustenie 

trafostanice“ (VVO č. 1)  

4.  Jana Ďurišová, Bojnice, v zast. Ing. 

Ivan Meluš, Bojnice      

- ž. o zriadenie VB – uloženie prípojky 

NN (VVO č. 1) 

5.  POHREBNÍCTVO Dvonč spol. s r. o., 

Partizánske, IČO: 36 659 410     

- ž. o zriadenie VB – uloženie IS 

a presah balkónov (VVO č. 2) 

6.  
Ing. Jana Vidová, Bojnice 

- ž. o zrušenie zmluvného vzťahu (VVO 

č. 3) 

7.  FER – MAN SK, s.r.o., Prievidza, 

IČO:51 4444 518 

- ž. o zrušenie zmluvného vzťahu (VVO 

č. 3)  

8.  
Ing. Jana Vidová, Bojnice 

- ž. o odpustenie zmluvnej pokuty (VVO 

č. 3) 

9.  FER – MAN SK, s.r.o., Prievidza, 

IČO:51 4444 518 

- ž. o odpustenie zmluvnej pokuty (VVO 

č. 3) 
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10.  

STROJSTAV EU, spol. s r. o., 

Prievidza, IČO: 51 779 919      

- ž. o zriadenie VB – uloženie, údržba, 

oprava vodovodnej prípojky pre objekt 

Bytový dom KORZO Prievidza  

(VVO č. 3) 

11.  AEROSPOOL SK, s.r.o., Prievidza, 

IČO: 36309834  

- ž. o schv. zmeny trasovania podľa 

porealizačného GP (VVO č. 2)  

12.  AEROSPOOL SK, s.r.o., Prievidza, 

IČO: 36309834 

- ž. o prehodnotenie, resp. odpustenie 

zmluvnej pokuty (VVO č. 2)     

13.  

Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Žilina, IČO: 36 442 151 

- schválenie zmeny uznesení MsZ 

k stavbe „Prievidza, Hradec: zahustenie 

DTS, IBV Hradec I. etapa“  podľa 

doloženého porealizačného GP 

14.  Ing. Mgr. Daniel Rovný, Liešťany  - mimosúdne urovnanie sporu 

15.  
Pozemkové spoločenstvo Necpaly, 

Prievidza 

- ž. o uzatvorenie dodatku k NZ (VVO č. 

1,4) 

16.  
ŽSR – cyklotrasy, Bratislava 

- ž. o uzatvorenie dohody o poskytnutí 

jednorazovej náhrady (VVO č. 3) 

17.  
ŽSR – autobusová stanica, Bratislava 

- ž. o uzatvorenie dohody o poskytnutí 

jednorazovej náhrady (VVO č. 1) 

18.  Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia, a.s. 

-ž. o MPV formou kúpy za cenu podľa ZP 

(VVO č. 1) 

19.  Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 

Slovakrail, Bratislava 

- ž. o uzatvorenie dohody o náhrade za 

zriadenie VB (VVO č. 1) 

20.  OVS Riečna ulica, Prievidza - vyhodnotenie OVS (VVO č. 2) 

21.  OVS Riečna ulica, Prievidza  -návrh na vyhlásenie OVS (VVO č.2) 

22.  MUDr. Jurčenko a manželka, 

Prievidza 
- ž. o kúpu pozemku (VVO č. 4) 

23.  Mgr. Chmelan a manželka, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 4) 

24.  Daniel Vida a Peter Kračmer, 

Prievidza 
- ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

25.  Patricius Sova, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

26.  Miroslav Drozd a manželka, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

27.  Blažej Krško a manželka, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

28.  Peter Dobrotka a manželka, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

29.  Ivan Gatial a manželka - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 7) 

30.  Lukáš Dubina, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

31.  Radoslav Hanzel Radeva, Kanianka - ž. o zníženie nájomného (VVO č. 1) 
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32.  Brose Prievidza, spol. s r.o. - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 2) 

33.  
HistoryCaffe, s.r.o. 

- informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č. 1) 

34.  
Ľubomír Matiaško, Malá Čausa 

- informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č. 1) 

35.  
Mária Ďurtová – MIRIA, Prievidza 

- informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č. 3) 

36.  Ing. Ján Dobrovodský, Kanianka - zmena NZ (VVO č. 3) 

37.  Pozemok pred OD Prior - návrh na vyhlásenie OVS (VVO č. 1) 

38.  Pavel Bátora a manž., Ľudmila, 

Prievidza 
-ž. o kúpu pozemkov (VVO č.1) 

39.  Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o., 

Partizánske  
-ž. o nájom časti pozemkov (VVO č.2) 

40.  Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o., 

Partizánske  
-ž. o kúpu časti pozemkov (VVO č.2) 

41.  Peter Bátora, Prievidza  -ž. o kúpu pozemkov (VVO č.2)  

42. 
Miroslav Vrábel, Pravenec  

-ž. o kúpu pozemkov, informácia 

o zverejnení osobitný zreteľ (VVO č.2) 

43. Ing. Edmund Glevitzký 

a spoluvlastníci, Prievidza  

-ž. o uzavretie Dodatku č. 1 ku KZ č. 

25/18 (VVO č.4)  

44. 

Darina Mečiarová, Prievidza 

-ž. o nájom pozemkov, doloženie 

súhlasov susedov (VVO č.4) – Ul. J. 

Záborského  

45. Ľubomír Mečiar a manž., Viera, 

Prievidza  

-ž. nájom časti pozemkov (VVO č.4) – Ul. 

J. Záborského  

46. Ing. Jozef Zajac – U Zaja, Nitrica  -ž. o nájom (VVO č.2)  

 

 


