
Strana 1 z 2 
 

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

predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou 

kanceláriou na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 09.05.2022 

 

 

Majetkové veci  

 

1.  Igor Čičmanec a Monika Čičmancová, 

Prievidza 

- ž. o zriadenie VB - uloženie IS k novo-

stavbe RD (VVO č. 7) 

2.  

Adrián Laluha, Prievidza 

- ž. o zriadenie VB – právo uloženia IS 

a zriadenie vjazdu (uloženie spevnených  

plôch) (VVO č. 7) 

3.  Kristián Vlačuha, Prievidza, v zast. 

Ing. Gabrielou Šimkovou 
- ž. o zmenu trasovania IS (VVO č. 7) 

4.  
Ján Honko, Igor Honko  

- návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 

321/21 

5.  GORDY s.r.o, IČO: 50 373 129, 

Prievidza 
- ž. o zmenu trasovania IS (VVO č. 1) 

6.  HistoryCaffe s.r.o., Sebedražie - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

7.  Ľubomír Matiaško, Malá Čausa - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

8.  Mária Ďurtová - MIRIA - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

9.  Denisa Khüebachová, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 1) 

10.  
Radoslav Mihálik 

- informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č. 1) 

11.  Mário Daumer a manželka, Prievidza - ž. o kúpu pozemku (VVO č. 2) 

12.  Mjartan s.r.o., Prievidza - ž. o kúpu pozemkov (VVO č. 2) 

13.  OVS Riečna ulica, Prievidza -návrh na vyhlásenie (VVOč.2) 

14.  MUDr. Jurčenko a manželka, 

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

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

16.  Blanka Valachová, Prievidza - ž. o kúpu časti pozemku (VVO č. 5) 

17.  MH Invest II, s.r.o. - zmena (doplnenie) uznesenia 

18.  Pozemkové spoločenstvo bývalých 

urbaristov mesta Bojnice 

- ž. o nájom pozemkov vo vlastníctve 

PSBÚ mestom Prievidza (VVO č. 4) 

19.  
Byt na Šumperskej ulici v Prievidza 

- informácia o vyhodnotení výsledkov 

OVS (VVO č.1)  

20.  Miroslav Vrábel, Pravenec  - ž. o kúpu pozemkov (VVO č.2)  
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21. 

Mgr. Marián Zaťko, Prievidza a Peter 

Wesserle, Prievidza 

- ž. o kúpu pozemkov (VVO č.4) / návrh 

mesta na odpredaj parcely registra C KN 

č. 5399/3, informácia o zverejnení, oso-

bitný zreteľ (VVO č.4) 

22. 

Mgr. Marián Zaťko, Prievidza a Peter 

Wesserle, Prievidza 

- návrh mesta Prievidza prenechať do 

nájmu parcelu registra C KN č. 5399/4, 

informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č.4) 

23. 

Mgr. Marián Zaťko, Prievidza a Peter 

Wesserle, Prievidza 

- návrh mesta Prievidza prenechať do 

nájmu parcelu registra C KN č. 5399/2, 

informácia o zverejnení, osobitný zreteľ 

(VVO č. 4)   

 

 


