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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, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok 

parcela registra C KN č. 5511/3, diel č. 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2, vedený na liste 
vlastníctva č. 10652 (pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou),  Geometrickým plánom č. 31562388-125-
97/208 (položka úradného overenia číslo 581/97),  pre Ivana Ondrejku a manželku, spoločne trvalý 
pobyt Poľná ul. č. 78, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel zarovnania pozemku so susedmi.  

 
     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok nie  je pre mesto 

využiteľný,  je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich, ktorí  
budú   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.  369/1990     Zb.    
o    obecnom     zriadení     v   znení     neskorších      predpisov  verejnoprospešné služby, správu 
a údržbu verejnej zelene. 

 
              Zámer mesta  predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta  Prievidza z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol  predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa  
02.10.2017, uznesenie  č.424/17. 
 
         Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  30.10.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                                     primátorka mesta 
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