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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 časti nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, odčlenené 
geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. sv. 
Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom pod č. 
477/2013 zo dňa 30.10.2013:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 

44 o výmere 380m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 

7771/90, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 380m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 

46 o výmere 303m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 

7771/91, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 303m2, 

pre Slovenskú republiku, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, za 
kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián 
Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR 
č.213/2017 Z.z..,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 21 528,16 € 
(slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov), za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza  I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“.  

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že medzi 

základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta  a potreby jeho obyvateľov, v súlade 

s čím Slovenská republika – Slovenská správa ciest   Bratislava vybuduje na vlastné náklady stavbu:  

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba –   cesta budúcej I/64“, ktorá bude slúžiť všetkým 

obyvateľom mesta Prievidza. 

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní dňa 22.02.2021, 

uznesením č.50.  

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 
predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
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