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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 je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 

1295/10, diel 1, ostatná plocha s výmerou 407 m2  zameraný a odčlenený z pozemku par-

cela registra E KN č. 5029, ostatná plocha s výmerou 4 183 m2, vedený na liste vlastníctva 

č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-90/2022 vyhotovený spoločnosťou GEOS-

KTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza dňa 23.08. 2022, úradne 

overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 1025/2022 zo dňa 02.0.92022, pre spoločnosť 

PETER FRANKO, s.r.o. so sídlom Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Pe-

ter Franko, konateľ za cenu 75,00 €/m2 na účel rozšírenia dvora. 

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 nie je pre mesto využiteľný a svojim umiestnením sa nachádza v bezpro-

strednej blízkosti nehnuteľnosti, ktorú má žiadateľ – kupujúci v dlhodobom nájme a ktorú má 

záujem do budúcnosti odkúpiť a zároveň je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v blízkosti žiadaného pozemku. 

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní dňa 

30.08.2020, uznesením č. 243/22.  

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 

 

 

        

  

        JUDr. Katarína Macháčková 

                 primátorka mesta 
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