
Oznámenie 

1.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 229/21 zo dňa 30. 08. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

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

- Stavby – Budovy PPV – kuchár, čašník, pozostávajúcej z hlavnej budovy a prí-
stavby,  nachádzajúcej sa na  Nábreží A. Kmeťa  v Prievidzi, súpisné číslo 150, 
vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako budova-PPV-kuch.-čaš.Nábr.A.Kmeťa 25, druh 
stavby 11, na pozemku parcela registra  C KN č. 1725 zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 592 m2, v celosti, pozemok vedený na liste vlastníctva č.1 vrátane prí-
slušenstva a to spevnených plôch na pozemku parcela registra C KN č. 1725, op-
lotenia spredu, prípojky kanalizácie a prípojky plynu.    

- pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom a to parcela regis-
tra C KN č. 1725, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 592 m2, v celosti, vedený 
na liste vlastníctva č. 1,  

- priľahlých pozemkov vedených na liste vlastníctva č.1 a to pozemku parcela regis-
tra   C KN č. 1724, záhrada s výmerou 256 m2, v celosti a pozemku parcela registra  
C KN č. 1726/1, záhrada s výmerou 211 m2, v celosti, 

všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlé) 1 059 m2; 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza. 

 

Boli doručené 2 súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 18. 10. 2021 uznesením č. 329/21 vyhodnotila 

obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod hore uvedených 

nehnuteľností podala spoločnosť X-FRAM, s.r.o., so sídlom Za Daňacou 776/84, 976 13 

Slovenská Ľupča,  IČO: 36 059 111, ponúknutá kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti : 

142 101 €, účel využitia:  prenájom a/alebo predaj.   

 

2.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 228/21 zo dňa 30. 08. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

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

- Stavby – fitnes centra, predajne, nachádzajúcej sa na ulici T. Vansovej v Prievidzi, 
súpisné číslo 534, vedenej na liste vlastníctva č.1 ako fitnes centrum, predajňa, druh 
stavby 22 na pozemku parcela registra C KN č. 2214/3 zastavané plochy a nádvorie s 
výmerou 586 m2, v celosti, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pozostávajúcej z 
podzemného podlažia pod časťou zastavanej plochy budovy, dvoch nadzemných pod-
laží, schodiska z prednej časti vstupu a druhého schodiska z bočnej strany, ktoré budovu 
spája v druhom nadzemnom podlaží s vedľajšími budovami, ktoré sú vo vlastníctve tre-
tích osôb. 
-  Pozemku pod stavbou, parcela registra C KN č. 2214/3, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 586 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  

     - Priľahlého pozemku, parcela registra C KN č. 2214/12, zastavané plochy a nádvorie    
s výmerou 905 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  
(všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý) 1 491m2 
 

s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza 
 

 
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 18. 10. 2021 uznesením č. 288/21 vyhodnotila          
obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. 
 



3) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021 na základe 
uznesenia MsZ č. 236/21 zo dňa 30. 08. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 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 sklady, 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 prevodu  výstavba bytového domu s ohľadom na výšku okolitých stavieb  
 

Boli doručené 3 súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 18. 10. 2021 uznesením č. 335/21 vyhodnotila 

obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod hore uvedených 

nehnuteľností podala spoločnosť M. S. STAV s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 

Bratislava,  IČO: 43 919 791, ponúknutá kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti : 141 100 €, 

účel využitia:  výstavba bytového domu s ohľadom na výšku okolitých stavieb.  

4)  o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 227/21 zo dňa 30. 08. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

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

- Stavby – budovy učební a dielní bývalej zváračskej školy, bez súpisného čísla, ktorú 
tvorí časť sociálno –administratívny a učebný blok a časť dielní, vedenej na liste         
vlastníctva č. 1 ako škola, dielne,  druh stavby 11, na pozemku parcela registra  C KN 
č. 1461/10 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 045 m2, v celosti, pozemok            
vedený na liste vlastníctva č. 1, vrátene prístavby kotolne umiestnenej na pozemku 
parcela registra  C KN č. 1461/11, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 630 m2 v 
celosti, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1,  

- pozemku pod stavbou, a to parcela registra C KN č.1461/10, zastavané plochy a           
nádvorie s výmerou 1 045  m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č.1,  

- priľahlého pozemku, a to parcela registra  C KN č. 1461/11, zastavané plochy a                
nádvorie  s výmerou 1 630 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  

všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý) 2 675 m2 
 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza 
 



Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 18. 10. 2021 uznesením č. 290/21 vyhodnotila          
obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. 
 
5.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021 na základe 
uznesenia MsZ č. 233/21 zo dňa 30. 08. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to:  
 

- pozemku parcela registra C KN č. 2670/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
113 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra  C KN č. 2670/1,            
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1,  

- pozemku parcela registra C KN č. 2788/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 40 
m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2788/1, zastavaná 
plocha a nádvorie  s výmerou 5 288 m2, vedený na liste vlastníctva č. 8484, pozemok 
v správe ZÁKLADNÁ ŠKOLA V PRIEVIDZI, UL.MARIÁNSKA č.554/19, PRIEVIDZA, 
PSČ 971 01, SR, IČO: 36126802,   
oba pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-51/2021, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 
01 Prievidza, dňa 10. 08. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 13. 
08. 2021 pod č. 809/21,  pozemky spolu s výmerou 153 m2. 
 

s účelom prevodu na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta.   
 
Bol doručený 1 súťažný návrh  na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 18. 10. 2021 uznesením č. 334/21 vyhodnotila 

obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, vhodný súťažný návrh na prevod hore uvedených 

nehnuteľností podali Ing. Alica Šnircová, trvalý pobyt Medzibriežková 569/6, 971 01 Prievidza 

a Miloš Jakubský, trvalý pobyt Medzibriežková 569/6, 971 01 Prievidza  ponúknutá kúpna cena 

za uvedené nehnuteľnosti : 3070 €, účel využitia:  záhradkárske účely v zmysle územného 

plánu mesta.  

 

 


