
Oznámenie 

a) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 309/16 zo dňa 27.06.2016 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
nebytového  priestoru 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, bližšie smerom 
k Námestiu slobody. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie 
prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).  

Nebol doručený žiadny  súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej 
nehnuteľnosti, teda obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na 
základe uznesenia MsZ č. 309/16 zo dňa 27.06.2016 bola vyhodnotená Mestskou radou 
v Prievidzi dňa 24.10.2016 ako neúspešná. 

 

b) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 311/16 zo dňa 27.06.2016 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
nebytového  priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, bližšie smerom k OC 
Rozvoj. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie 
medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).    

Bol doručený jeden  súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedenej nehnuteľnosti, 
a to:  

1) Martinom Šujanom, trvalý pobyt Športová ul. 1081/25, Nitrianske Pravno,  
 

Mestská rada v Prievidzi dňa 24.10.2016 uznesením č. 519/16 vyhodnotila obchodnú  verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi č. 311/16 zo dňa 27.06.2016 ako  úspešnú, najvhodnejší  súťažný 
návrh predložila Martina Šujana, trvalý pobyt Športová ul. 1081/25, Nitrianske Pravno. 

 
 

 
c) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 249/16 zo dňa 30.05.2016 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemok 
parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 1536 m², zapísaný na LV č. 
9240,  celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m², 
zapísaný na LV č. 1,  celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8122/5, orná pôda s výmerou 
766 m², zapísaný na LV č. 9237, v celosti, pozemok parcela  registra C KN č. 8122/6, orná 
pôda s výmerou 468 m², zapísaný na LV č. 1,  v celosti, pozemok parcela registra C KN č. 
8122/7, orná pôda s výmerou 276 m², zapísaný na LV č. 1,  v celosti, pozemok parcela registra 
C KN č. 8122/8, orná pôda s výmerou 240 m², zapísaný na LV č. 1,  v celosti,  pozemok parcela 
registra C KN č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m², zapísaný na LV č. 1,  v celosti, 
pozemok parcela registra C KN č. 8122/18, orná pôda s výmerou 1457 m², zapísaný na LV č. 



1,  v celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8122/19, orná pôda s výmerou 1024 m², 
zapísaný na LV č. 1,  v celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8122/20, orná pôda 
s výmerou 1024 m², zapísaný na  LV č. 1,  v celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8124/47, 
orná pôda s výmerou 282 m², zapísaný na LV č. 1,  v celosti, pozemok parcela registra C KN 
č. 8129/3, orná pôda s výmerou 1247 m², zapísaný na LV č. 1, v celosti, spolu výmera 9710 
m2.             

Bol doručený jeden  súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom horeuvedených 
nehnuteľností, a to:  

1) Roľníckym družstvom BUKOVINA so sídlom Fr. Hečku 37, Prievidza,  
 

Mestská rada v Prievidzi dňa 24.10.2016 uznesením č. 520/16 nevyhodnotila 
obchodnú  verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.09.2016 na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 249/16 zo dňa 30.05.2016. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


