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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, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  

pozemok parcela registra C KN č. 4755/16, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, 
zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 11-5060/24,  ostatné plochy ( pôvodné 
k. ú. Necpaly nad Nitrou – parcela pred THM ) s  výmerou 4 121 m2, vedený na liste vlastníctva 
č. 10652  ( parcela registra C KN č. 4755/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 286 m2,   
na ktorú list vlastníctva nie je založený ), Geometrickým plánom č. 48185655-131/2019, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 11. 06. 2019, úradne overeným Ing. 
Júliou Bartošovou dňa 14. 06. 2019 pod č. 608/2019  pre spoločnosť BC REALITY SERVIS s. r. 
o., so sídlom  Ul.  Š. Závodníka 510/49,  971 01 Prievidza, za cenu 75,00 €/m2, na účel priameho 
vstupu z miestneho chodníka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti.  

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

mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa - kupujúceho. 

 
Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 
rokovaní dňa 24. 06. 2019, uznesenie č. 258/19. 
                                                                                                                                                                                                                             

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 
26. 08. 2019.  
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