
 

www.prievidza.sk           IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: +421 46 5179 110           IČO: 00318442 
e-mail: info@prievidza.sk 
 Strana 1 z 1 

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

2869/37, diel 6, záhrada s výmerou 212 m2, pozemok parcela registra C KN č. 2869/162, 

diel 5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 156 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 

2869/164, diel 4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, všetky pozemky zame-

rané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha s výmerou 

3 303 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-

67/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 

971 01 Prievidza dňa 13. 07. 2022, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 09. 

08. 2022 pod číslom 845/2022, pre Moniku Kováčovú, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 

952 01 Vráble a Klaudiu Prieložnú, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01  Vráble do podie-

lového spoluvlastníctva, každej v podiele 1/2 k celku, za cenu 40,00 €/m2, na účel 

majetkovoprávneho vyporiadania. 

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 odôvodneného 

tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto využiteľné a svojim umiestnením sú bezpro-

stredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich, ktorí ich užívajú 

od roku 1981.  

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. 284/22.  

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:  


