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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 je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   

pozemok parcela registra C KN č. 7056/158, diel 1, orná pôda s výmerou 144 m2, zameraný a 
odčlenený z parcely registra E KN č. 4037/101, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 230 m2 
( parcela registra C KN č. 7056/30, orná pôda s výmerou 1 230 m2, na ktorú list vlastníctva nie je 
založený ), Geometrickým plánom č. 30/2019-PD, vypracovaným spoločnosťou GEODÉZIA 
LMPD, s. r. o., so sídlom Hollého 7, 010 50  Žilina, pracovisko Mišíka 26, 971 01  Prievidza, 
úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 10 apríla 2019 pod číslom 329/2019, pre Jozefa 
Polereckého, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu č. 343/1, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel 
vjazdu z komunikácie k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a na realizáciu záhradného domčeka 
s podmienkou, že pri realizácií vstupu žiadateľom nebude mestu znemožnená výstavba chodníka 
v danej lokalite. 

 
Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok je oplotený, pre 

mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

 
Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 13. 05. 2019, uznesenie č. 191/19. 
                                                                                                                                                                                                                             

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 
24. 06. 2019. 
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