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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta 

Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 

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 ma-

jetku  mesta  Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, 

novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 309/4, záhrada vo výmer 154 m2 a parcela 

registra CKN č. 309/5, záhrada vo výmere 44 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým 

plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so síd-

lom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou 

Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022, parcela registra CKN č. 309/4 z pozemku 

parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2 a parcela regis-

tra CKN č. 309/5 z pozemku parcela registra E KN č. 809/2, ostatná plocha s výmerou 47 

m2 obe vedená na LV č.877,  na záhradkárske účely v zmysle ÚP,  za cenu 10 €/m2,  pre 

Blažeja Krška a manželku Boženu Krškovú, trvalý pobyt Pod hrádkom 134/3, Prievidza 971 

01. 

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  

obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým,  

že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením  

bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve rodiny Krškovej. 

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní dňa 

27.06.2020, uznesením č. 198/22.  

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 

 

         

        JUDr. Katarína Macháčková 

                 primátorka mesta 

Vyvesené:  

Zvesené:  

 


