MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námesti e slobod y č.14, 971 01 Pri evid za 1

Zverejnenie zámeru na prevod - predaj majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a uznesením MsR č. 486/13 zo dňa 22.10.2013 zámer na
prevod - predaj majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť: k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 4815/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 88 m² podľa zamerania GP č. 123/2013 zo dňa
24.7.2013.
Časť predmetnej nehnuteľnosti je prevádzaná do vlastníctva žiadateľov: Mgr. Ervína
Zeleníka a manželky Márie Zeleníkovej, obaja bytom Prievidza, A. Bednára 712/3 za cenu
20,00 €/m2 .
Spôsob predaja nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa je odôvodnený tým,
že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,
ktorí budú 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.
Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 10.12.2013.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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