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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 sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela 
registra C KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha  s výmerou 2629 m2, 
Geometrickým plánom č. 301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., 
so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným Ing. 
Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20  pozemok vedený na liste 
vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 
Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely. 

 
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 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

 
Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní 
dňa 25.01.2021, uznesením č. 24/21.  

 
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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