
Oznámenie 
a) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 194/16 zo dňa 26.04.2016,  o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemku vedeného na LV č. 1, parcela registra  C KN č. 370/45, orná pôda s 
výmerou  6 431 m², v celosti, nachádzajúceho  sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej 
dráhy, na podnikateľské účely v zmysle územného plánu (výstavba komerčných priestorov). 
  
Boli doručené štyri súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedenej 
nehnuteľnosti, a to:  
1) spoločnosťou WERC-ON PRAHA s. r. o., Za mlýnem 1562/25, Braník, 14700 Praha 4; 
2) spoločnosťou B&Š HoReCa, s. r. o. , SNP 38/5, Lehota pod Vtáčnikom;  
3) Máriom Daumerom, trvalý pobyt Koš, Družstevná ul. č. 581/21, 
4) súťažný návrh bez uvedenia identifikačných údajov, ceny a príloh 

 
   Mestská rada v Prievidzi dňa 21.06.2016 uznesením č. 353/16 vyhodnotila obchodnú  

verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 196/16 zo dňa 26.04.2016 ako  úspešnú, najvhodnejší  súťažný 
návrh predložila spoločnosťou WERC-ON PRAHA s. r. o., Za mlýnem 1562/25, Braník, 14700 
Praha 4. 

  
  b) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 196/16 zo dňa 26.04.2016, o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemku vedeného na LV č. 1, parcela registra  C KN č. 528/156, orná pôda s 
výmerou  1 763 m², v celosti, nachádzajúceho sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej 
dráhy, na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
  
Bolo doručených  päť súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedenej 
nehnuteľnosti, a to:  

1) Máriom Daumerom, trvalý pobyt 972 41  Koš, Družstevná ul. č. 581/21; 
2) Gabrielou Rybárovou, Ul. Prieložky 199/14,  972 11  Lazany; 
3) súťažný návrh bez uvedenia identifikačných údajov, ceny a príloh; 
4) Ing. Matúšom Haronikom, obchodné meno Matúš Haronik, Snežienková 10, 971 01 

Prievidza; 
5) Patriciusom Sovom, trvalý pobyt Šumperská 44/35, 971 01 Prievidza. 

 
Mestská rada v Prievidzi dňa 21.06.2016 uznesením č. 354/16 vyhodnotila obchodnú  

verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 196/16 zo dňa 26.04.2016 ako  úspešnú, najvhodnejší  súťažný 
návrh predložil Mário Daumer, trvalý pobyt 972 41  Koš, Družstevná ul. č. 581/21.  

 
c) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 23/16 zo dňa 09.02.2016 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytového  
priestoru 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 
Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, bližšie smerom k Námestiu 
slobody. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie 
medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského). Nebol doručený žiadny  súťažný 
návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej nehnuteľnosti, teda obchodná verejná 
 



 
súťaž vyhlásená mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe uznesenia MsZ č. 23/16 zo 
dňa 09.02.2016 bola vyhodnotená Mestskou radou v Prievidzi dňa 21.06.2016 ako neúspešná. 
 
d) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 24/16 zo dňa 09.02.2016 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytového  
priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 
Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, bližšie smerom k OC Rozvoj. 
Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi 
Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).   Nebol doručený žiadny  súťažný návrh 
na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej nehnuteľnosti, teda obchodná verejná súťaž 
vyhlásená mestom Prievidza dňa 25.05.2016 na základe uznesenia MsZ č. 24/16 zo dňa 
09.02.2016 bola vyhodnotená Mestskou radou v Prievidzi dňa 21.06.2016 ako neúspešná. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


