
Oznámenie 
 

1) o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na 
základe uznesenia MsZ č. 372/18 zo dňa 27.08.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, zapísaných na LV č. 1, 
a to parcely registra C KN:   

- č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti,  
- č. 370/77, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti, 
- č. 370/78, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti, 

 na účel výstavby samostatne stojacej garáže alebo samostatne stojacej dvojgaráže; 
Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti, a to na 
pozemky parcely registra C KN: 

- č. 370/77, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 21 m2, v celosti,  
- č. 370/78, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 21 m2, v celosti,  

od Jaroslava Kováča, trvalý pobyt Poruba 432 , 972 11 Lazany.  
Mestská rada v Prievidzi dňa 19.11.2018 uznesením č. 574/18 vyhodnotila ďalšiu obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe uznesenia MsZ č. 
372/18 zo dňa 27.08.2018 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh na prevod nehnuteľnosti 
predložil Jaroslav Kováč, trvalý pobyt Poruba 432 , 972 11 Lazany.  
 
2)   o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe 
uznesenia MsZ č. 323/18 zo dňa 25.06.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Lúčnej ulici, zapísaných na LV č. 8821, a to: 
 - nebytového priestoru nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží – 1. poschodí 
prevádzkovanej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra 
C KN č. 2563 s podlahou 241,68 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom  455/1412 a 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra  C KN č. 2563, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 750m2 vo veľkosti 455/1412,   
 s účelom prevodu na podnikateľské účely nevýrobného charakteru.  
Boli doručené dva súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností, a to: 

- súťažný návrh podaný Máriou Bernátovou, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou, č. 582, 
- súťažný návrh podaný spoločnosťou R.O.P. car, s. r. o.,  so sídlom Bojnická cesta 

39/E, 971 01 Prievidza.  
Mestská rada v Prievidzi dňa 19.11.2018 uznesením č. 573/18 vyhodnotila obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe uznesenia MsZ 
č.323/18/ zo dňa 25.06.2018 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod 
nehnuteľnosti predložila Mária Bernátová, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou, č. 582. 
 
3)    o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe 
uznesenia MsZ č.374/18 zo dňa 27.08.2018 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 a to:  

- objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné 
číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na 
pozemku parcela registra C KN č. 829/13, pozemkov pod objektom, parcely registra 
C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 829/41, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2 , zamerané a odčlenené 
Geometrickým plánom č. 196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 
30. júla 2018 pod č. 885/2018 z pozemku parcela registra C KN č. 829/13, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 698 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 
829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2,  

 s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta. 
Nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti. 
Mestská rada v Prievidzi dňa 19.11.2018 uznesením č. 576/18 vyhodnotila obchodnú 



verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe uznesenia MsZ č. 
374/18 zo dňa 27.08.2018 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden súťažný návrh.  

 
4) o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 03.10.2018 

na základe uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 353/18 zo dňa 

27.08.2018, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom prebytočného majetku 

mesta, nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove 

Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele 

reg. CKN  č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva 

z  prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC 

s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. 

Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej 

nehnuteľnosti. Mestská rada dňa 19.11.2018 uznesením č. 555/18  vyhodnotila obchodnú 

verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 03.10.2018 na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 353/18 zo dňa 27.08.2018, ako neúspešnú, nebol 

podaný žiaden súťažný návrh. 

 
  

 


