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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 

majetku  mesta  Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti nachádzajúce na Riečnej 

ulici v k.ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 

m2 vedená na LV č. 9237, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/4, orná pôda s výmerou 

912 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 

1 536 m2, vedená na LV č. 9240, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/17, orná pôda 

s výmerou 478 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/18, orná 

pôda s výmerou 1 457 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/19, 

orná pôda s výmerou 1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 

8122/20, orná pôda s výmerou  1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, pozemky spolu vo 

výmere 7 197 m2 pre Jozefa Mjartana a manželky Jany Mjartanovej, spoločný trvalý pobyt 

Úzka 7, 971 01 Prievidza, za cenu 7,99€/m2 podľa Znaleckého posudku č. 160/2022 

vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom, na účel v zmysle územného plánu mesta.  

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 – kupujúcich Jozefa Mjartana 

a manželky Jany Mjartanovej. 

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní dňa 

14.11.2022, uznesením č. 346/22.  

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
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