
 

 

                                                              

Oznámenie 
 
 
 

 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.12.2018 na základe 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 484/18 zo dňa 26.11.2018, o najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností a obchodného podielu, prebytočného majetku 

mesta, nehnuteľností v   k. ú. Prievidza, a to:  

1) obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., so sídlom 
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,  IČO: 31 580 386,  vo výške 97,36 %,  

2) nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č. 1, a to pozemky: 
▪ parc. reg. CKN č. 2201/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2,  
▪ parc. reg. CKN č. 2201/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 382 m2,  
▪ parc. reg. CKN č. 2201/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2,  
▪ parc. reg. CKN č. 2201/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2,  
▪ parc. reg. CKN č. 2201/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,  
▪ parc. reg. CKN č. 2214/18, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, 
v podiele 1/1, 

3) nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, a to pozemky: 
▪ novovytvorená parc. reg. CKN č. 2214/38, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 7 m2,  odčlenená z parc. reg. CKN č. 2214/20 na základe Geometrického 
plánu č. 335/2018 zo dňa 20.11.2018,  

▪ novovytvorená parc. reg. CKN č. 2214/39, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 34 m2,  odčlenená z parc. reg. CKN č. 2214/20 na základe Geometrického 
plánu č. 335/2018 zo dňa 20.11.2018, úradne overený Okresným úradom 
Prievidza, katastrálny odbor  dňa 22.11.2018 

v podiele 1/1, 
4) nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č.7027, a to pozemky:  

▪ parc. reg. CKN č. 2214/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2 ,  
▪ parc. reg. CKN č. 2214/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 503 m2 , 
v podiele 1/2, 

5) prevádzková budova, garáže, so súp.č. 10475 postavené na parc. reg. CKN  č. 2214/9 
nachádzajúca sa na ul. Hviezdoslavovej č. 3  v Prievidzi a pozemok  parc. reg. CKN č. 
2214/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 m2,  zapísané na LV č. 6888, v podiele 
1/3. 

 

Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na kúpu horeuvedeného obchodného 

podielu a nehnuteľností.  

 

Mestská rada uznesením č. 119/19 zo dňa 18.03.2019 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 

vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.12.2018 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v 

Prievidzi č. 484/18 zo dňa 26.11.2018, ako úspešnú, vhodný súťažný návrh podal  uchádzač 

Ing. František Vrták, trvale bytom Ul. V. B. Nedožerského 13/7, Nedožery-Brezany. 

 

 

 
 


