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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebyto čného nehnute ľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa: 
 

    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 sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemkov: 
 - parcela registra C KN č. 6162/21 diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2,  

odčlenená z parcely registra E KN  č. 91-1429/1, ostatné plochy s výmerou  574 m² a diel 9, 
s výmerou 1 m2, odčlenený z parcely registra E KN č. 9-1420/2, zastavané  plochy a nádvorie 
s výmerou 3 m2, ktorý tvorí spolu s parcelou registra C KN č. 6162/21 novovytvorený pozemok, 
a to parcelu registra C KN č. 6162/21, zastavané  plochy a nádvorie s výmerou 25 m2,  

-  parcela registra C KN č. 6161/22, diel 8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m2, 
odčlenený z parcely registra E KN č. 9-1420/2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 m2,  

- parcela registra C KN č. 6162/23 (novovytvorená parcela), zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 
m2, ktorú tvorí diel č. 6  s výmerou 2 m2, odčlenený z parcely registra E KN č. 91-1429/1, ostatné plochy 
a diel 7 s výmerou 1 m2, odčlenený z parcely registra E KN č. 9-1420/2, zastavané   plochy a nádvorie, 
na ktorej sa nachádza stavba garáže vo vlastníctve kupujúcich, 

- parcela registra C KN č. 6162/20, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 m2 a parcela registra 
C KN č. 6162/19, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 17 m2, obidve parcely odčlenené 
z parcely registra E KN č. 91-1429/1, ostatné plochy,  

- parcela registra C KN č. 6162/18, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 13 m2 a parcela 
registra C KN č. 6162/17, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 m2, spolu s výmerou 15 m2, 
v podiele ½ k celku ( druhú polovicu nadobudne Otto Pekár, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní č. 38),   
obidve parcely odčlenené z parcely registra E KN č. 91-1429/1, ostatné plochy,  

zamerané Geometrickým plánom č. 174/2016 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 
09.08.2016, overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 24.08.2016 pod číslom 938/2016, pre Norberta 
Pekára a Janu Pekárovú, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní  č. 40, ktorí nadobúdajú predmetné 
nehnuteľností do BSM  (za cenu 20,00 €/m2,  na účel využitia ako predzáhradky, vstupu do rodinného 
domu a dvora a majetkovoprávneho usporiadania pozemku, na ktorom stojí časť stavby garáže vo 
vlastníctve žiadateľov. 

 
    Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne  priľahlé  

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov,  ktorí  budú  okrem iného aj  zabezpečovať  namiesto  
mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.  369/1990     Zb.    o    obecnom     zriadení     v   znení     
neskorších      predpisov  verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene.  
        Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 22.08.2016, uznesenie  
č. 369/16. 
        Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 03.10.2016. 
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