
Oznámenie 
 

a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 12.02.2018 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 59/18 zo dňa 05.02.2018,  o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Hradec, pozemku  parcela registra C KN č. 464/30, diel 4, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 3 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  E KN č.  849, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 547 m2 a diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 22 m2, 
odčlenený z parcely registra  E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 911 m2, 
Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 
11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018.  

Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod tejto nehnuteľnosti, 
a to: súťažný návrh predložený Pavlom Králikom a manželkou, trvalý pobyt Prievidza, 
Súhradská ul. č. 959/18.  

Mestská rada v Prievidzi dňa 19.03.2018 uznesením č. 170/18 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 12.02.2018 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 59/18 zo dňa 05.02.2018 ako  úspešnú, vhodný  súťažný návrh 
predložili Pavel Králik a manželka Zuzana, trvalý pobyt Prievidza, Súhradská ul. č. 959/18.  

 

 
b)   o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na  
základe  uznesenia MsZ č. 46/18 zo dňa 05.02.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie     
zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza     
nebytového priestoru 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 –     objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2. Nebytový priestor  sa 
nachádza v podchode na Ulici Matice slovenskej ( pešie prepojenie  medzi     Námestím 
slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského ). 

Nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom tejto 
nehnuteľnosti.  
 Mestská rada v Prievidzi dňa 19.03.2018 uznesením č. 181/18 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 46/18 zo dňa 05.02.2018 ako  neúspešnú. 
 
 
c)  o novej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na     
základe  uznesenia MsZ č. 48/18 zo dňa 05.02.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie     
zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza     
nebytového priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 –     objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, ďalej smerom     
od Námestia   slobody. Nebytový priestor  sa nachádza v podchode na Ulici Matice     
slovenskej (pešie prepojenie  medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), 

Nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom tejto 
nehnuteľnosti.  
 Mestská rada v Prievidzi dňa 19.03.2018 uznesením č. 183/18 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 48/18 zo dňa 05.02.2018 ako  neúspešnú. 
 
 
d) o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na     

základe uznesenia MsZ č. 61/18 zo dňa 05.02.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie     
kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza     
vedené na LV č. 1:  stavba súpisné č. 2663,  nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste zapísaná     
ako  bytový  dom  typu A  a pozemky    parcela registra  C KN č. 7840/10,   zastavané   plochy      
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a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m²     
a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m². 

Nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod týchto 
nehnuteľnosti.  
 Mestská rada v Prievidzi dňa 19.03.2018 uznesením č. 185/18 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 09.02.2018 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 61/18 zo dňa 05.02.2018 ako  neúspešnú. 
 
 


