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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 zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 3598 m2, evidovaný na LV č. 1 
(Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorého boli Geometrickým plánom č. 185/2019, vyhotoveným 
geodetom Patrikom Sovom – GEOSKTEAM dňa 12.08.2019, odčlenené a novovytvorené parcely CKN        
č. 2157/42 s výmerou 359 m2, č. 2157/43 s výmerou 61 m2,  č. 2157/44 s výmerou 91 m2,  č. 2157/45 
s výmerou 162 m2, č. 2051/30 s výmerou 10 m2, spolu vo výmere 683 m2, ktoré budú využité ako 
parkovisko pre účely Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza, za pozemok parcela registra CKN 
č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Hviezdoslavova ulica) pre účely 
mesta na zabezpečenie parkovania pre verejnosť za podmienok:  

• zrušiť vecno-právny vzťah na pozemku vo vlastníctve SR, v správe ÚPSVaR, zameniť ho za 

záväzkovo-právny vzťah z dôvodu čerpania mimorozpočtových zdrojov na budúce investičné 

zámery mesta, 

• zriadiť záväzkovo-právny vzťah na majetku mesta, ktorý bude predmetom zámeny,  

• zámenu realizovať bez finančného vysporiadania rozdielu ZP. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že pozemok, ktorý mesto zámenou získa je 
bezprostredne priľahlý k ďalším pozemkom vo vlastníctve mesta a bude slúžiť na verejnoprospešné 
služby v miestnej doprave, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov v zmysle zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Zámer prevodu  prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 09.12.2019, uznesenie  
č. 410/19. 

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 27.01.2020. 
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