
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-
382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                   
        IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:msu.sekprim@prievidza.sk, 
primator@prievidza.sk 

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 v k. ú. Prievidza, pozemok parcela 

registra C KN č. 542/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 024 m2, zameraný 

a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

6 113 m2, Geometrickým plánom č. 44 169 647 – 105/2018  vyhotoveným geodetickou 

kanceláriou GEOPROJEKT-SK, so sídlom 957 01 Bánovce n. Bebravou, dňa 26.10.2018, úradne 

overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 12.11.2018 pod číslom 1283/2018, vedeným na liste 

vlastníctva č. 1, pre  občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom Letisková 8, 971 

03  Prievidza, SR, na účel bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska,  za cenu 

14,31 €/m2,  cena podľa Znaleckého posudku č. 22/2019, vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, 

znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností s tým, 

že kúpna cena bude zaplatená formou splátkového kalendára v zmysle IS - 80 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.  

  

Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok je pre mesto 

nevyužiteľný, svojím umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – 

kupujúceho, ktorý nadobudnutím tejto nehnuteľnosti do vlastníctva zabezpečí bezpečné 

prevádzkovanie zmodernizovaného letiska. 

  Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 
rokovaní dňa 25.02.2019, uznesenie č. 94/19.      
                                                                                                                                                                                                                      

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza 
v mesiaci marec 2019. 
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