
Oznámenie 
 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01.02.2017 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 47/17 zo dňa 30.01.2017,  o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, stavby súpisné číslo 603 (na liste vlastníctva č. 1 vedený ako rodinný dom – prac. 
TEZAS), na pozemku parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
165 m², pozemku parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 
m², v celosti, pozemku parcela registra C KN č. 3103/1, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s 
výmerou 2 m2, pozemku parcela registra C KN č. 3102/11, diel 3, záhrady s výmerou 193 m2, 
pozemku parcela registra C KN č. 3102/5, diel 6, záhrady s výmerou 489 m2, všetky tri pozemky 
s výmerou 684 m2, odčlenené z pozemku parcela E KN č. 11-607/31, ostatná plocha s výmerou 
773 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652, pozemku parcela registra C KN č. 3102/11, diel 
4, záhrady s výmerou 495 m2, pozemku parcela registra C KN č. 3102/5, diel 5, záhrady s 
výmerou 323 m2, obidva pozemky spolu s výmerou 818 m2, odčlenené z pozemku parcela 
registra C KN č. 3102/11, záhrady s výmerou 818 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 a pozemku 
parcela registra C KN č. 3102/11, diel 2, záhrady s výmerou 23 m2, odčlenený z pozemku 
parcela registra E KN č. 11-3781/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 57 m2, vedený na 
liste vlastníctve č. 10652, všetky diely pozemkov zamerané Geometrickým plánom č. A-2/2017, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 04.01.2017, úradne overeným Ing. 
Júliou Bartošovou dňa 17.01.2017 pod číslom 7/2017, pozemky spolu s výmerou 1 690 m2, 
Bolo doručených päť súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti, a to: 
súťažný návrh predložený: 

1) spoločnosťou STAWODOM, s.r.o., Sama Chalupku 136/33, Prievidza, 
2) Ing. Matúšom Haronikom, A.Žarnova 821/24, Prievidza, 
3) Milanom Hruškom, Cíglianska cesta 18, Prievidza, 
4) Tomášom Luptovským, Dubnická 1032/22, Bojnice, 
5) Milanom Hrdým, Cintorínska 40/20, Sebedražie. 

              Mestská rada v Prievidzi dňa 20.02.2017 uznesením č. 130/17 obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 01.02.2017 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  v 
Prievidzi č. 47/17 zo dňa 30.01.2017   ako úspešnú, najvhodnejší  súťažný návrh 
predložil:   Milan Hrdý, Cintorínska 40/20, Sebedražie. 

 


