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Dôvodová správa 

 
Na základe platnej Koncesnej zmluvy č. CE 538/2016/OZ/1.2  zo dňa 29.06.2016 účinnej dňom 

01.07.2016 v znení jej dodatkov č. 1 až č. 4 a na základe pohybov koncesného majetku v uplynulom 

období, predkladáme návrh na zúženie nehnuteľného majetku podľa Prílohy č. 1. 

 

Príloha č. 1: 

 

• Položky A predstavujú nehnuteľný majetok, ktorý sa na základe dohody zmluvných strán 

presúva zo správy SMMP, s. r. o. pod správu MsÚ Prievidza. Jedná sa o CO kryty mesta 

Prievidza, ktoré SMMP, s. r. o., neprenajíma tretím osobám v obstarávacej cene celkom 

18.980,25 € a zostatkovej cene 0 €.  

 

• Položky B predstavujú nehnuteľný majetok, ktorý bol mestom Prievidza odpredaný, a teda už 

nie je v správe SMMP, s. r. o., jedná sa o CO kryt na ul. Bjornsona, v obstarávacej cene 

7.361,45 € a zostatkovej cene 0 € , ktorý prešiel na nového vlastníka dňa 7.11.2017 

rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a o odpredané 

nebytové priestory na ulici Lúčna, ktoré prešli na nových vlastníkov rozhodnutiami 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností dňa 26.5.2017 a 4.9.2017 

v celkovej obstarávacej cene 13.762,97 € a zostatkovej cene 0 €. 

 

 

Po odsúhlasení uvedených zmien MsZ bude zmluvnými stranami vypracovaný príslušný 

dodatok ku Koncesnej zmluve s ich zapracovaním. 

 

Na základe uvedeného predkladáme: 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada 

 

I. berie na vedomie 

návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 

v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 84/17 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 84/17 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 

v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 84/17 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje 

zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej 

Dodatkov č. 1 až č. 4, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 84/17  



Inv. číslo Názov
Maj. 

účet

 Účtovná

VC 

 Účtovná

ZC k 31.12.2016 

 Daňová

VC 

 Daňová

ZC k 31.12.2016 

Položky A

803110 DOM.C.1374 II.140 021100 8 178,85                    -                            8 178,85                    -                            CO kryt - odovzdanie mestu PD
803111 DOM.C.1373 II.178 021100 10 801,40                  -                            10 801,40                  -                            CO kryt - odovzdanie mestu PD

Položky B

80370 DOM C..1234 II.SIVAKA 2,4 Bjornsona 021100 7 361,45                    -                            7 361,45                    -                            CO kryt - na vyradenie z KZ - odpredaný
900061 Pk 3 III 157, Lúčna 12 021100 13 762,97                  -                            13 762,97                  -                            odpredaj časti nebytových priestorov

SPOLU 40 104,67           -                      40 104,67           -                      

Sumarizácia podľa majetkových účtov
 Účtovná

VC 

 Účtovná

ZC k 1.1.2016 

 Daňová

VC 

 Daňová

ZC k 1.1.2016 

majetkový účet 021100 40 104,67           -                    40 104,67           -                    

Spolu za Prílohu č. 1 - NM 40 104,67           -                    40 104,67           -                    

* zostatkové ceny sú orientačné, nakoľko SMMP neeviduje účtovné ani daňové odpisy uvedeného majetku

Správnosť a úplnosť uvedených údajov potvrdzujú:

Za Mesto Prievizda:

Ing. Viola Čmiková

vedúca majetkového oddelenia

Ing. Tomáš Dobrotka

odbor. referent  evidencie majetku mesta a zást.ved.odd.

Za SMMP, s. r. o.

Ing. Roderik Weissabel

vedúci ekonomického úseku

Jarmila Hlohovská

referent evidencie majetku

Príloha č. 1 k Materiálu MsZ č. 84/17

Zoznam nehnuteľného majetku na zúženie v rámci Koncesnej zmluvy


