
Mesto Prievidza 
Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 

oznamuje  
zrušenie obchodnej verejnej súťaže 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 06. 07. 2020 uznesením číslo 
186/20 schválilo zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 148/20 zo dňa 08. 
06. 2020, ktorým bola schválená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a 
ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zapísané 
v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru na liste vlastníctva 
č. 12116,  a to: 
objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, 
vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela 
registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej 
kanalizácie a kanalizačnej šachty a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 
48185655-244/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, 
úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na 
liste vlastníctva č. 12116 (Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 
1938 na pozemku parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve 
samostatné funkčne schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba 
spĺňa technické podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón 
s učebňami a hygienickým zariadením na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu skladu na novovytvorenom pozemku 
parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 m2), 
 
a zároveň schválilo zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na horeuvedené 
nehnuteľnosti, zverejnenej dňa 16. 06. 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr.  Katarína Macháčková 
         primátorka mesta 
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