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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 
 
 
Mesto Prievidza v zmysle   § 9a)   ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov  zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

 
Predmetom prevodu je zameniť prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
CKN č. 6374/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2, odčlenený z pozemku parcela 
registra CKN č. 6374 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 146 m2 vo vlastníctve mesta,  
evidovaný na LV 1, Geometrickým plánom č. B-194/2018, vyhotoveným geodetom – Patricius Sova – 
Geoskteam, Prievidza, dňa 19.9.2018 za pozemky, parcela registra CKN č. 6375/2 a 6375/3 – 
zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 16 m2, odčlenené uvedeným geometrickým plánom 
z pozemku parcela registra CKN č. 6375 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 108 m2, vo 
vlastníctve žiadateľov o zámenu Rastislava Lukáča a PhDr. Dany Lukáčovej, evidovaný na LV 8369, 
za účelom zosúladenia právneho stavu a skutočného užívania pozemkov.  
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky svojim umiestnením 
prináležia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov o zámenu a mesto sa stane vlastníkom 
pozemku, na časti ktorého je vybudovaná asfaltová komunikácia a v budúcnosti bude vybudovaný 
chodník.  

 
Zámer prevodu  prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 24.09.2018, 
uznesenie  č. 409/18. 
 
Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 26.11.2018. 

 
 

 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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