
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebyto čného nehnute ľného majetku mesta  
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa: 
 

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, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   pozemky 
vedené na liste vlastníctva č. 1: 
   -  parcela registra C KN  č. 562/11, ostatné plochy s výmerou 3 626 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 562/27, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 359 m2,  
      v celosti   
      (na pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho), 
   -  parcela registra C KN  č. 560/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 344 m2,   
      v celosti,   
   -  parcela registra C KN č. 560/54, trvalé trávnaté porasty s výmerou 42 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 560/49, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 276 m2,  
      v celosti,  
   -  parcela registra C KN č. 560/61, trvalé trávnaté porasty s výmerou 143 m2, v celosti, 
   -  parcela registra C KN č.  560/62, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 907 m2,  
      v celosti,  
   - parcela registra C KN č.  560/63, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 731 m2,  
     v celosti,  
   - parcela registra C KN č.  560/64, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 764 m2,  
     v celosti,  
   -  parcela registra C KN č. 560/66, trvalé trávnaté porasty s výmerou 331 m2, v celosti, 
   -  parcela registra C KN č. 560/68, trvalé trávnaté porasty s výmerou   88 m2, v celosti, 
   -  parcela registra C KN  č. 562/7, ostatné plochy s výmerou 1 254 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 562/8, ostatné plochy s výmerou      66 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 562/9, ostatné plochy s výmerou    124 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 562/10, ostatné plochy s výmerou   491 m2, v celosti,  
   -  parcela registra C KN  č. 562/24, ostatné plochy s výmerou   564 m2, v celosti,  
pozemky spolu s výmerou 12 110 m2, spôsobom  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pre spoločnosť BVH, spol. s r. o., so sídlom v  
Prievidzi, Ul. stavbárov č. 21,  za cenu  13,31 €/m2 (cena stanovená priemerom dvoch ZP),  na 
účel vybudovania viacúčelovej športovej haly,  prevádzkovanie minigolfového a športového 
areálu a vybudovanie parkovacích plôch pre zákazníkov areálu spoločnosti 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že spoločnosť  bude namiesto mesta  
podľa  § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prevádzkovať športový areál, ktorý bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta  pri výkone samosprávy, t. j.  utvárať a chrániť zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať 
podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu. 

     Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 30.01.2017, 
uznesenie  č. 41/17. 
 
     Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  
27.02.2017. 

JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
Vyvesené:  
Zvesené: 



 
 
 
 
 
 
 
 


