
Oznámenie 

1) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 23. 06. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 143/21 zo dňa 31. 05. 2021 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta,  nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to: 

- objektu bývalých Zberných surovín, stavby súpisné číslo 505, nachádzajúcej sa na 

Ceste Vl. Clementisa,  pozostávajúcej z administratívnej časti a časti skladu, vedenej 

na liste vlastníctva č. 1 ako Zberňa druhotných surovín, druh stavby 20, na pozemku 

parcela registra  C KN č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 416 m2, 

zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy a 

nádvorie s výmerou 1 677 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-116/2020, 

vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovslá cesta 1, 971 01 

Prievidza dňa 04. 11. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 11. 11. 2020 

pod č. 1299/2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, vrátane príslušenstva a to 

prípojky kanalizácie, prípojky nn, oplotenia, spevnených plôch, prípojky vody a 

vodomernej šachty. 

- pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom  a to parcela registra 

C KN č. 5403/1 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 416 m2, zameraný a 

odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvorie s 

výmerou 1 677 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-116/2020, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 

04. 11. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 11. 11. 2020 pod č. 

1299/2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1.  

s účelom výstavby bytového domu s ohľadom na výšku okolitých stavieb. 

 Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy  na kúpu horeuvedených 

nehnuteľností.  

 Mestská rada uznesením č. 266/21 zo dňa 23. 08. 2021 vyhodnotila obchodnú verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 23. 06. 2021 na základe uznesenia MsZ č. 143/21 

zo dňa 31. 05. 2021 ako neuspešnú, nakoľko súťažný návrh podaný Ing. Martou 

Pernišovou, trvalý pobyt Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, nesplnil podmienky OVS (nebol 

doložený výpis z Registra partnerov verejného sektora a súťažiaci nebol na základe 

overenia v predmetnom registri zapísaný).   

 

2.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 23.06.2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 134/21 zo dňa 31.05.2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  zapísané na LV č. 10652, nachádzajúce sa za 

rodinnými domami na Ulici Na kamenici a to pozemok parcela registra CKN č. 8026/4, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 44 m2, pozemok parcela registra CKN č. 8026/5, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2, pozemok parcela registra CKN č. 8026/6, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2, odčlenené Geometrickým plánom č.52433927-

124/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 

01 Prievidza,  z pozemku parcela registra EKN č. 510/2, zastavaná plocha a nádvorie 413 

m2,za kúpnu cenu minimálne 10,00 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle územného plánu 

mesta.  

Bol doručený 1 súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností so 

súťažným návrhom 1440,00 €. t.j. 10 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle územného plánu 

mesta.  

Mestská rada uznesením č. 270/21 zo dňa 23. 08. 2021 vyhodnotila obchodnú verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 23.06.2021 na základe uznesenia MsZ č. 134/21 zo 

dňa 31.05.2021 ako úspešnú, súťažný návrh podali manželia Patricius Sova rod. Sova, Na 



kamenici 2960/18, 971 01 Prievidza, Občan SR, a manželka Ing. Edita Sovová, Veľké Uherce 

1055, 958 41 Veľké Uherce, Občan SR.  


