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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, časť pozemku parcela registra C 
KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 
16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-09/2021, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 
05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3455 m2, 
parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 
vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý 
pobyt Podhorská č. 30, 971 01  Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na 
pozemok, s povinnosťou kupujúceho ako povinného z vecného bremena zriadiť právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve mesta Prievidza vybudovať vo verejnom 
záujme na novovytvorených pozemkoch parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 cestu, chodník 
a kanalizáciu, a to v prospech predávajúceho mesta Prievidza ako oprávneného z vecného 
bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne, s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená  až po 
splnení podmienok: 

- odstránenia  vjazdu na pozemok z Podhorskej  ulice na vlastné náklady  
- jednorazové zaplatenie ušlého nájomného podľa NZ č. 02/2007  

 
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 27.09.2021, 
uznesením č. 254/21.  

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