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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta 
Prievidza 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 nehnuteľnosť v k. ú. Hradec,   pozemok  parcela registra CKN č. 
356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha s výmerou 
10m2 zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN  č. 87,  záhrada s výmerou 
5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. 
Barborou Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa 3.7.2020, pozemky spolu vo výmere 83 
m2, vedené na LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča a manželky,  spoločný trvalý pobyt Ulica 
1. mája 42 A, Prievidza za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP.  

 
 
Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľný a svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Ing. Petra Fungáča 

a manželky. 
 
Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní 
dňa 06.07.2020, uznesením č. 191/20 v znení uznesenia MsZ č. 113/20 zo dňa 13.5.2020.  

 
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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