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Zverejnenie zámeru zámeny prebytočného majetku mesta Prievidza 
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 zámeny nehnuteľného majetku  mesta  Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

Predmetom zámeny je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza 

na Ulici Vl. Clementisa,  pozemok, parcela registra C KN č. 5400/105, ostatná plocha 

s výmerou 555 m2 za pozemok parcela registra C KN č. 114/2, ostatná plocha o výmere 

482 m2, nachádzajúci sa v mestskom parku na sídlisku Píly v k. ú. Prievidza, zapísaný na 

LV č. 9902, vo vlastníctve Emila Chudého, trvalý pobyt Majerská 923/6, Prievidza, 

s podmienkou, že zámena bude bez doplatku pri oboch stranách a to spôsobom v zmysle § 

9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že pozemok vo vlastníctve žiadateľa 

o zámenu sa nachádza v mestskom parku na sídlisku Píly a slúži 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 podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; pozemok vo vlastníctve mesta 

Prievidza, ktorý je predmetom zámeny nie je pre mesto využiteľný, nakoľko naň nie je 

prístup cez mestskú komunikáciu. 

 
 

Schválenie zámeny nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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