
   

 

Zmena uznesenia MsZ č. 384/18 zo dňa 27.8.2018  

z dôvodu modernizácie technológie čerpacej stanice. 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 
Uznesením MsZ č. 384/18 zo dňa 27.8.2018 Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo 

odpredaj čerpacej stanice na parc. č. 8114/79 k. ú. Prievidza, splaškovej kanalizácie DN 300, 

výtlačného potrubia DN 125, betónovej šachty – splaškovej kanalizácie a prípojky NN v celkovej 

hodnote 83.300 € bez DPH, ocenenej znaleckým posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 

vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 11  Banská Bystrica.  

 

Na základe modernizácie technológie čerpacej stanice po dohode s kupujúcim, a to výmenou 2 ks 

čerpadiel, bol vypracovaný nový znalecký posudok č. 1/2019 zo dňa 30.09.2019, Ing. Jozefom 

Šulajom, Puškina 16, 984 01  Lučenec, znalcom v odbore: Strojárstvo, Stroje a zariadenia pre 

všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení a následne bola cena technológie podľa tohto 

znaleckého posudku zapracovaná do nového znaleckého posudku na celý predmet predaja č. 

95/2019, zo dňa 30.9.2019, vypracovaného Ing. Magdalénou Kováčovou, 985 32 Veľká nad Ipľom   

č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ktorým bola 

stanovená nová kúpna cena, a to 103.583,00 EUR + DPH. Táto kúpna cena bola následne schválená 

v orgánoch kupujúceho: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 974 00 Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 5, IČO: 36056006. 

 

 

 

 

Z dôvodu vyššie uvedených zmien predkladáme: 

 

Návrh na zmenu uznesenia č. 384/18 zo dňa 27.8.2018 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

 návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 384/18 zo dňa 27.08.2018 takto:  

v časti I. sa vypúšťa text: „v celkovej hodnote 83.300 € (bez DPH) ocenenej znaleckým 

posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 

11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty;“ 

 

 a nahrádza sa novým textom: „v celkovej hodnote 103.583,00 + DPH ocenenej znaleckým 

posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 985 32 Veľká 

nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností;“ 

 

v časti II. sa vypúšťa text: „za kúpnu cenu 83.300 € (bez DPH), určenú znaleckým 

posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 

11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty.“ 

 

 a nahrádza sa novým textom: „za kúpnu cenu 103.583,00 + DPH určenú znaleckým 

posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 985 32 Veľká 

nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností.“ 

 



II. schvaľuje – neschvaľuje 

zmenu uznesenia MsZ č. 384/18 zo dňa 27.08.2018 takto:  

v časti I. sa vypúšťa text: „v celkovej hodnote 83.300 € (bez DPH) ocenenej znaleckým 

posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 

11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty;“ 

 

 a nahrádza sa novým textom: „v celkovej hodnote 103.583,00 + DPH ocenenej znaleckým 

posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 985 32 Veľká 

nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností;“ 

 

v časti II. sa vypúšťa text: „za kúpnu cenu 83.300 € (bez DPH), určenú znaleckým 

posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 

11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty.“ 

 

 a nahrádza sa novým textom: „za kúpnu cenu 103.583,00 + DPH určenú znaleckým 

posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 985 32 Veľká 

nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností.“ 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:   JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., konateľ spol. SMMP, s.r.o. 

 

Spracoval: Ing. Roderik Weissabel 

 

 

V Prievidzi dňa 17. 10. 2019 


