
 

 

                                                              

Oznámenie 
 
 

1) o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 289/19 zo dňa 26.08.2019 v znení uznesenia 
MsZ č. 315/19 zo dňa 30.09.2019, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta  v   k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytový priestor 00.3. a 00.4 formou opätovnej 
obchodnej verejnej súťaže. Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice 
slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), spolu 
v rozsahu výmery 32,70 m2 . 

Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej 
nehnuteľnosti.  

Mestská rada uznesením č. 357/19 zo dňa 21.10.2019 vyhodnotila ďaľšiu obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 289/19 zo dňa 26.08.2019 v znení uznesenia MsZ č. 315/19 zo dňa 
30.09.2019, ako neúspešnú. 

 
2) o opätovnej  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 287/19 zo dňa 26.08.2019 , o najvhodnejší 
návrh na uzavretie na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  vedené na LV č. 1:  stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na 
Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku parcela 
registra C KN č.   7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m2. 

Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie  zmluvy na  kúpu  horeuvedenej 
nehnuteľnosti.  

Mestská rada uznesením č. 362/19 zo dňa 21.10.2019 vyhodnotila  obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Prievidzi č. 287/19 zo dňa 26.08.2019 , ako neúspešnú. 

 
3)  o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05. 09. 2019 na základe    
     uznesenia MsZ č. 290/19 zo dňa 26. 08. 2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod    
     nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 a to:  

- objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, 
na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C 
KN č. 829/13, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2, a 
priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
982 m2,  

     s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta. 
Nebol  doručený  žiaden  súťažný  návrh   na  uzavretie  zmluvy  na  prevod  horeuvedených  

     nehnuteľností.  
Mestská rada v Prievidzi dňa 21. 10. 2019 uznesením č. 364/19 vyhodnotila opätovnú 

obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa  05. 09. 2019 na základe uznesenia 
MsZ č. 290/19 zo dňa 26. 08. 2019 ako neúspešnú. 

 
 

 

 
 

 


