MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Mesto Prievidza v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS-80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza a 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: nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č. 155/25, ostatná plocha s výmerou 25 m2, ktorý pozemok bol odčlenený
z pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatné plochy s výmerou 21404 m², zamerané
Geometrickým plánom č. 36746436/2019 vyhotoveným REALITY-SERVICE, s.r.o., Nám. Matice
slovenskej 87, Žiar nad Hronom dňa 16.01.2019, pre spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO:
36 442 151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, na účel na účel výstavby transformačnej stanice,
spôsobom predaja nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za cenu vo výške 51,96 €/m2 (cena stanovená priemerom ceny 75
€/m² určenej IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a všeobecnej hodnoty
stanovenej Znaleckým posudkom č. 021/2017 vo výške 28,92 €/m² v zmysle odporučenia MsR
uznesením č. 245/17 zo dňa 9.5.2017), s podmienkou umiestnenia trafostanice bezprostredne do
blízkosti garáží pri bytovom dome postavenom na pozemku parcela reg. C KN č. 143, bez záväzku
kupujúceho zaplatiť náhradu za spätné užívanie nebytového priestoru bytového domu súpisné č.
20187, v ktorom je umiestnená trafostanica.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vybudovaná trafostanica bude slúžiť
obyvateľom danej časti mesta, čím mesto bude spolupôsobiť so žiadateľom pri utváraní vhodných
podmienok na ich bývanie, a to v súlade s § 4 ods. 3 písm. j) zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 25.03.2019,
uznesenie č.125./19.
Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 13.05.2019.
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