
            
MESTO PRIEVIDZA 
 
 Mestský úrad, 

 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 
  

 

 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 

Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta 
Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

 
Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, 

pozemky: parcela registra C KN č. 7066/79, orná pôda s výmerou 1 706 m2, zameraná 
a odčlenená Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM 
dňa 22.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.01.2018 pod č. 68/2018, 
z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 331 m2 a parcela registra C 
KN č. 7066/77, orná pôda s výmerou 55 m2, pozemky spolu s výmerou  1 761 m2, vedené na liste 
vlastníctva č. 1, kupujúcim do spoluvlastníctva v nasledovných podieloch:  

- pre Ing. Miroslava Došeka a manželku, spoločne trvalý pobyt Bazová ul. 692/17,  
  Prievidza, do BSM, v podiele 1/8 k celku, 
- pre  Ing.  Igora  Cesneka  a manželku,  spoločne  trvalý pobyt Bazová ul. 707/19,  
  Prievidza, do BSM, v podiele 1/8 k celku, 
- pre  Ing.  Edmunda  Glevitzkého  a manželku,  spoločne  trvalý pobyt  Bazová ul.  
  712/20,  Prievidza, do BSM, v podiele 1/8 k celku,  
- pre Sašu Dragaša, trvalý pobyt Bazová ul. 711/28, Prievidza, v podiele 1/8 k celku, 
- Ing.   Romana  Remiša  a   manželku,  spoločne  trvalý  pobyt   Lúčna  ul.  160/22,   
  Prievidza, do BSM, v podiele 1/8 k celku,  
- Ing. Igora Janáča, trvalý pobyt Nedožerská cesta 180/7, Prievidza, v podiele 1/8   
  k celku,  
- pre Pavla  Masarika, trvalý pobyt  Ul. A. Žarnova  858/12, Prievidza  a manželku  
  Mgr. Miroslavu Masarikovú, trvalý pobyt Hrnčiarska ul. 553/5, Prievidza, do BSM,  
  v podiele 1/8 k celku, 
- pre MUDr. Igora Honka a manželku, spoločne trvalý pobyt 032 05  Žiar 156, do  
  BSM, v podiele 1/8 k celku, 

za kúpnu  cenu 1,00 €/m2, na účel vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie 
s betónovým  alebo asfaltovým povrchom,  
za nasledovných podmienok: 

 
    -    stavba  predmetnej   komunikácie  v zmysle   vydaného   stavebného   povolenia bude   

     zrealizovaná do piatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy, t. j. stavba bude riadne      
skolaudovaná.   Nedodržanie tejto lehoty  bude zo strany mesta sankcionované    
sumou   30,00 € / za  každý omeškaný deň,   ktorú  sú kupujúci  povinní zaplatiť     
spoločne  a   nerozdielne.  V prípade  nedodržania    podmienky  skolaudovania    
komunikácie bude mať mesto Prievidza právo odstúpiť od zmluvy, 

 
- na predmetný pozemok  sa schvaľuje zriadenie vecného bremena  s kupujúcimi    ako   

povinnými   z   vecného      bremena  v   prospech   mesta   Prievidza  ako     
oprávneného z vecného bremena  s povinnosťou  strpieť  právo   prechodu pešo    a 
bicyklami      pre    mesto    Prievidza    uzavretím    zmluvy    o   vecnom      bremene, 

 
 



            
 

 
 

- zároveň   sa   kupujúci   zaviažu   zriadiť   vecné   bremeno   s obsahom zhodným ako 
v predchádzajúcej podmienke uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena  na  
skolaudovanú komunikáciu; 

 
-   okrem  uvedeného sa kupujúci   zmluvne   zaviažu,   že na  vybudovanú  komunikáciu   

  rozšíria vecné  bremeno  o právo   prejazdu   motorových   vozidiel,   bezodkladne  po  
        dobudovaní   a     skolaudovaní     spevnených     komunikácií   s     betónovým   alebo  
           asfaltovým    povrchom    pánmi   Pavlom   Reisom,  trvalý   pobyt  Na   karasiny č. 54,  
           Prievidza   a spol., a    Róbertom   Petriskom, trvalý pobyt   Bazová ul. č. 14, Prievidza  
           a spol.,  na   im príslušných   úsekoch,   ktorí   zabezpečujú    výstavbu  vedľajšej  cesty. 

Nedodržanie   tohto   záväzku   kupujúcimi   bude  zo  strany  mesta   sankcionované  
    zmluvnou   pokutou  vo   výške  30,00 € / za    každý   omeškaný   deň   so  splnením  
    záväzku,  ktorú    sú    kupujúci     povinní    zaplatiť    spoločne  a   nerozdielne.      

V prípade   nedodržania   tejto   podmienky  rozšírenia   vecného   bremena,   má  
    mesto Prievidza právo odstúpiť od zmluvy, 

 
        -  zároveň   sa  kupujúci   zaviažu, že   zriadia   právo   prechodu pešo a právo prejazdu            
            motorovými   vozidlami  aj  cez pozemok  parcelu  registra  C  KN č. 7066/3,  ktorá je  
            už    vo    vlastníctve      žiadateľov   –   budúcich     kupujúcich    a    bude     na    nej         
            vybudovaná   a     skolaudovaná    spevnená      komunikácia    s    betónovým   alebo                  
            asfaltovým povrchom, a to  bezodkladne po dobudovaní a skolaudovaní spevnených  
            komunikácií s betónovým alebo asfaltovým povrchom  pánmi  Pavlom Reisom,  trvalý   
            pobyt  Na karasiny č. 54, Prievidza a spol., a Róbertom Petriskom, trvalý pobyt Bazová  
            ul. č. 14, Prievidza a spol.. 

Nedodržanie tohto záväzku kupujúcimi  bude zo strany mesta sankcionované 
zmluvnou pokutou vo výške 30,00 € / za  každý   omeškaný   deň so splnením záväzku,  
ktorú  sú  kupujúci  povinní   zaplatiť   spoločne a   nerozdielne.  V prípade  nedodržania 
tejto podmienky  zriadenia vecného bremena  práva prechodu pešo a práva prejazdu  
motorovými vozidlami aj  cez pozemok parcelu registra C KN č. 7066/3, ktorá  je už   vo  
vlastníctve   žiadateľov – budúcich kupujúcich, na ktorej bude    vybudovaná  
a skolaudovaná spevnená komunikácia  s betónovým alebo asfaltovým povrchom, má  
mesto Prievidza právo odstúpiť od zmluvy, 

 
- po dobudovaní a skolaudovaní všetkých troch úsekov spevnených komunikácií 

s betónovým  alebo asfaltovým  povrchom a teda zokruhovaní danej lokality,  majú 
všetci ( Ing. Miroslav Došek a manželka , spoločne trvalý pobyt Bazová ul. 692/17 
a ďalší  kupujúci   podľa   bodu II. písm. a)  tohto uznesenia,  Pavol Reis, trvalý pobyt  
Na karasiny č. 54, Prievidza a spol., a Róbert Petriska, trvalý pobyt Bazová ul. č. 14, 
Prievidza a spol., povinnosť odovzdať tieto stavby ciest a pozemky pod stavbami do 
majetku mesta, a to  bezodplatne a  mesto  Prievidza  bude  mať  povinnosť ich 
prevziať, 

 
- vysporiadať doteraz zazmluvnené vzťahy  na predmetné pozemky z dôvodu duplicity 

doteraz uzatvorených zmlúv. 
 

      Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok svojím 
umiestnením    je   bezprostredne    priľahlý    k     nehnuteľnostiam     vo     vlastníctve 
žiadateľov, ktorí vybudujú miestnu komunikáciu slúžiacu pre obyvateľov mesta, čo je v súlade 
so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
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  Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa  
05.02.2018, uznesenie  č.  20/18. 
 
       Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  
26.02.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                                     primátorka mesta 
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