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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, 

pozemok parcela registra C KN č. 829/111, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 314 

m2,  zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 829/1, zastavaná plocha a 

nádvorie s výmerou 1 591 m2 , vedený na liste vlastníctva č.1, pozemok parcela registra C 

KN č. 829/112, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2 , zameraný a odčlenený z po-

zemku parcela registra C KN č. 829/42, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2 , 

vedený na liste vlastníctva č. 1, pozemok parcela registra CKN č. 829/113, zastavaná plo-

cha a nádvorie s výmerou 1 m2 , zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN 

č. 829/42, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1, 

všetky pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-A-126/2022, 

vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 

Prievidza dňa 22. 06. 2022, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou dňa 01. 07. 2022 

pod číslom 763/2022,  pozemky spolu vo výmere 319 m2 , pre spoločnosť Pohrebníctvo 

DVONČ, spol. s r.o., so sídlom Mostová 356/2, 958 04 Partizánske, IČO: 36 659 410 v za-

stúpení Miroslav Dvonč, konateľ, za cenu 25,00 €/m2 , na účel vybudovania 11 ks 

parkovacích státí s komunikáciou pre potreby obyvateľov plánovaného bytového domu, 

ktorý bude vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou, že v prípade nevybudovania 11 ks par-

kovacích státí s komunikáciou v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatného 

stavebného povolenia sa žiadateľ – kupujúci zaväzuje uhradiť mestu Prievidza zmluvnú po-

kutu vo výške 7 752 €, 

 

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

mesto využiteľné a svojím umiestnením sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti nehnuteľ-

ností vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho, ktorý na pozemkoch vybuduje parkovacie 

státia a komunikáciu, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta a zároveň sa zvýši počet par-

kovacích miest v lokalite, čím dôjde k zlepšeniu kritickej situácie s parkovaním, čo je v 

súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosť o všestranný 
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 rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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. 212/22. 

 

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 

                                                                                                                

Vyvesené:  

 

Zvesené:   
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