
Oznámenie 
 

 
1)    o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15. 03.2019 
na základe uznesenia MsZ č. 91/19 zo dňa 25.02.2019 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, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 
196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne 
overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júla 2018 pod č. 885/2018 z pozemku 
parcela registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 698 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 06.05.2019 uznesením č. 195/19 vyhodnotila opakovanú 

obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.03.2019 na základe uznesenia 
MsZ č. 91/19 zo dňa 25.02.2019 ako neúspešnú. 

  
2)   o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.03.2019 na 
základe uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 81/19 zo dňa 25.02.2019, 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. 
súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN  č. 2094/1, 
zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou 
plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou)  a časti pivničných 
priestorov s podlahovou plochou 25 m2. 

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

Mestská rada uznesením č. 171/19 zo dňa 06.05.2019 vyhodnotila ďalšiu obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.03.2019 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 81/19 zo dňa 25.02.2019, ako neúspešnú. 

 
3)  o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.03.2019 na  základe 
uznesenia MsZ č. 82/19 zo dňa 25.02.2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza 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 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. 172/19 zo dňa 06.05.2019 vyhodnotila ďalšiu obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.03.2019 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 82/19 zo dňa 25.02.2019, ako neúspešnú 

 
 
 


