
Oznámenie 
a) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.11.2016 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 477/16 zo dňa 31.10.2016,  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. 8114/9, orná pôda 
s výmerou 4 596 m², v celosti, nachádzajúceho  sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej 
dráhy, na účel využitia v súlade s územným plánom mesta Prievidza. 

  Boli doručené dva súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedenej 
nehnuteľnosti, a to: súťažné návrhy predložené: 

1) Občianskym združením Aeroklub letisko Prievidza, Letisková 8, 971 03 Prievidza; 
2)  Aerospool SK, s. r. o., Letisková 8, 971 03 Prievidza. 
 
  Mestská rada v Prievidzi dňa 24.01.2017 uznesením č. 59/17 vyhodnotila obchodnú  

verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.11.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 477/16 zo dňa 31.10.2016 ako  úspešnú, najvhodnejší  súťažný 
návrh predložilo občianske združenie  Aeroklub letisko Prievidza, Letisková 8, 971 03 
Prievidza, na účel využitia: v súlade s územným plánom mesta „Rozšírenie technického 
a priestorového vybavenia verejného medzinárodného letiska Prievidza“.    
 

b) 
  o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.11.2016 na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 459/16 zo dňa 31.10.2016 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, na podnikateľské účely. Nebytový priestor sa nachádza 
v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu 
V. B. Nedožerského).  

  Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej 
nehnuteľnosti, a to: súťažný návrh predložený na účel využitia – maloobchod – bazár: 

-   spoločnosťou GASPEK, s. r. o., so sídlom Lúčna 30151/37, Prievidza. 
 
              Mestská rada v Prievidzi dňa 24.01.2017 uznesením č. 38/17 vyhodnotila obchodnú  
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.11.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 459/16 zo dňa 31.10.2016 ako  úspešnú, vhodný  súťažný návrh 
predložila  spoločnosť GASPEK, s. r. o., so sídlom Lúčna 30151/37, Prievidza. 
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