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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 prebytočný majetok mesta, nehnuteľností - pozemky v k. ú. Prievidza,  parcela 

registra  C KN  č. 3585/21, ostatné plochy s výmerou 152 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C 
KN 3585/1, ostatné plochy s výmerou 2337 m2 a parcela registra C KN č. 3585/22, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 80 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN 3585/16, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 147 m2, obidve parcely zamerané Geometrickým plánom č. 116/2017, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jána 
Hanzela,  trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2, na účel využívania 
spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby  autoškoly, za podmienky, že kupujúci v prípade 
požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie IS alebo inej verejnoprospešnej stavby na časti 
pozemku priľahlého ku krajnici vozovky.   
 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú v súčasnej dobe pre 
mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa - kupujúceho. 

 
     Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 26.06.2017, uznesenie  
č. 278/17. 
 
     Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  21.08.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                                     primátorka mesta 
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