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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, nehnuteľností v k. ú. Prievidza na 

Sadovej ulici, pozemky parcela registra C KN č. 8119/44, zastavané plochy a nádvorie 

s výmerou 10 m2 a parcela registra C KN č. 8119/45, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 

10 m2, zamerané a odčlenené z pozemku  parcela registra C KN č.  8119/24, zastavané plochy 

a nádvorie  s výmerou  848 m2,  Geometrickým plánom č. 48185655-226/2020, vyhotoveným 

Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM  so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22. 

10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 30. 10. 2020 pod číslom 1261/2020, 

pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre  Kolomana Nemčoka  a manželku Boženu, 

spoločne trvalý pobyt 971 01  Prievidza, Ul. P. J. Šafárika č.  899/18 do BSM, za cenu 29,27 

€/m2,  na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže,  

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

mesto nevyužiteľné a svojím umiestneným sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov – kupujúcich. 

Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 

rokovaní  dňa 07. 12. 2020, uznesenie č. 333/20.  

Schválenie samotného prevodu prebytočného  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na najbližšom Mestskom 

zastupiteľstve.  
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