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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta 

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 

majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 

nachádzajúce sa v priemyselnom parku Západ I., mimo zastavaného územia obce, poze-

mok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 v celosti a 

pozemok parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v celosti, 

oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ul. 

297/12, 971 01 Prievidza za cenu 9,00 €/m2 , na účel scelenia pozemkov a efektívnejšieho 

využitia na podnikateľské účely s tým, že žiadateľ - kupujúci berie na vedomie, že pozemky 

sú zaťažené inžinierskymi sieťami, ďalej berie na vedomie, že súčasťou areálu priemysel-

ného parku je oplotenie, ktoré je vo vlastníctve tretej osoby a žiadateľ - kupujúci má 

povinnosť uzatvoriť pred podaním návrhu na vklad Zmluvu o poskytovaní služieb so spo-

ločnosťou SMMP, s. r. o., na poskytovanie služieb v Priemyselnom parku Západ I. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadané pozemky nie sú pre 

mesto využiteľné a svojím umiestnením sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnosti vo vlast-

níctve žiadateľa– kupujúceho. 

Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného oso-

bitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 

rokovaní 27. 06. 2022, uznesenie č. 213/22.  

Schválenie samotného prevodu prebytočného  nehnuteľného majetku mesta z dô-

vodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na Mestskom zastupiteľstve                 

dňa 30. 08. 2022 

 

        

                                                                                      JUDr. Katarína Macháčková 

                 primátorka mesta                                                                                                               
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