
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

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, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  

parcela registra C KN č. 5075/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  13 m2, zameraného 
a odčleneného Geometrickým plánom č. 48185655-B-98/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, dňa 15.04.2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 25. 04. 2019 pod č. 
375/2019  z pozemku parcela registra C KN č. 5075/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 92 
m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  pre spoločnosť  GRINGO, s. r. o., so sídlom 971 01  Prievidza, 
Ul. A Žarnova č. 820/16,   za cenu 75,00 €/m2,   na účel prístavby konštrukcie schodiska 
k autoumyvárni s podmienkou, že v nadstavbe budovy súpisné číslo 820 sa budú nachádzať len byty 
a kancelárie v zmysle  predloženého pôdorysu.  

  
  Dôvodom hodným  osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok je pre mesto 

nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa - kupujúceho. 

 
Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na rokovaní dňa 24. 06. 
2019, uznesenie č. 259/19. 
                                                                                                                                                                                                                             

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 26. 
08. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
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