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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 v k. ú. Prievidza,  nehnuteľností v k. 

ú.    Prievidza, pozemky,  parcely registra C KN č.  2374/7, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
1 546 m2, č. 1184/81,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2 a č. 2374/10,  zastavané   
plochy  a nádvorie s výmerou 30 m2, pozemky  spolu s výmerou  1 603 m2, pre  spoločnosť 
ADVANCE INVESTMENTS a. s.,  so sídlom Ciglianska cesta 1,  971 36  Prievidza, za cenu 20,00 
€ / m2, na účel scelenia pozemkov pod autobusovou stanicou, realizácie nového prestrešenia, 
vybudovania nových informačných systémov, inštalácie nového moderného  praktického 
mobiliáru a realizácie opravy povrchu odstavných plôch  a z dôvodu čerpania podporných fondov 
na rekonštrukciu autobusovej stanice, s podmienkou zachovania  funkcie autobusovej stanice a 
súčasných prístupových ciest (z Ulice T. Vansovej, Staničnej ulice a Bojnickej cesty), 

 

Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú pre mesto 

nevyužiteľné a svojím umiestnením sú bezprostredne priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľa – kupujúceho. 

  Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 
rokovaní dňa 24. 08. 2020, uznesenie č. 230/20.      
                                                                                                                                                                                                                      

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 
28. 09. 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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