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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 formou zámeny bude prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, 

pozemok parcela registra C KN č. 2050/22, ostatné plochy s výmerou 15 m2, odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN č. 2050/10, ostatné plochy s výmerou 184 m2, vedený na LV č. 
1 vo vlastníctve zamieňajúceho 1. mesta Prievidza, za pozemok parcela registra C KN č. 2050/21, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2, odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 
2050/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, vedený na LV č. 9893, vo vlastníctve 
zamieňajúceho 2. spoločnosti URBIS, s. r. o., so sídlom  971 01 Prievidza, Šumperská ul. č. 50, 
SR, obidva pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 165/2018, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOing s. r. o., Prievidza dňa 11.12. 2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 
17.12. 2018 pod číslom 1441/18, pre zamieňajúceho 1. mesta Prievidza a zamieňajúceho 2. 
spoločnosti URBIS, s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Šumperská ul. č.50, v rozsahu výmery 
1:1. bez doplatku, pre potreby mesta Prievidza.   

 
 Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že zamieňajúci 1. mesto Prievidza sa 

stane vlastníkom pozemku, ktorý bude predstavovať rezervu na chodník popri vyťaženej 
komunikácií.  

 
Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 
rokovaní dňa 28.01.2019, uznesenie č. 33/19. 
                                                                                                                                                                                                                             

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa    
25.02.2019. 
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