
Oznámenie 
a) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 09.02.2016, o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemkov vedených na LV č. 1, parcela registra  C KN č. 370/20, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 2 212 m², v celosti, parcela registra C KN č. 370/89, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  5 710 m², v celosti, pozemky spolu s výmerou 7 922 m², na 
podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
  
Boli doručené štyri súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedených 
nehnuteľností, a to:  
1) spoločnosťou LEGARDE, s. r. o., so sídlom Prievidza, Hasičská ul. č. 4 
2) Milanom Hruškom, trvalý pobyt Prievidza, Ciglianska cesta č. 18,  
3) Máriom Daumerom, trvalý pobyt Koš, Družstevná ul. č. 581/21, 
4) Ivanom Mundierom IMKROV, trvalý pobyt Kľačno č. 214, IČO: 40651681. 
Súťažný návrh podaný žiadateľom pod č. 4) nesplnil podmienky vyhlásenia OVS (nedoložil 
návrh KZ v štyroch vyhotoveniach). 
  

Mestská rada v Prievidzi dňa 15.03.2016 uznesením č. 126/16 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 09.02.2016,   ako úspešnú, najvhodnejší  súťažný 
návrh predložila spoločnosť LEGARDE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4.   

 

b) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 414/15 zo dňa 29.09.2015 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov vedených na 
LV č. 1, parcela registra  C KN č. 3591/345, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  64 
m², parcela registra C KN č. 3591/346, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  412 m², obidva 
pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 83/2015, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom - GEOSKTEAM a pozemok parcela registra C KN č. 3591/255, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 18 m², v celosti, pozemky spolu s výmerou 494 m², na účel dobudovania 
výrobných a skladových priestorov.  
 

Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedených 
nehnuteľností, a to: súťažný návrh predložený Jozefom Ziaťkom, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. 
Škarvana č. 365/4. 
 

Mestská rada v Prievidzi dňa 15.03.2016 uznesením č. 123/16 vyhodnotila obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe uznesenia MsZ č. 
414/15 zo dňa 29.09.2015 ako úspešnú, vhodný  súťažný návrh predložil: Jozef Ziaťko, trvalý 
pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4. 
 
 


