
 

Oznámenie 

a) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 341/17 zo dňa 

21.08.2017,   o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663 

nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste, vedená ako bytový dom  typu A,  a pozemky parcela 

reg. C KN č. 7840/10, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 415 m², parcela reg. C KN č. 

7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m²  a parcela reg. C KN č. 7840/33, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m²  vrátane prípojky vody, kanalizácie, 

kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov 

a kábelovej prípojky, účel využitia: v súlade s územným plánom mesta Prievidza. 
Nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedených 

nehnuteľností. 

Mestská rada v Prievidzi dňa 25.09.2017 uznesením č. 353/16 vyhodnotila obchodnú  verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi č. 341/17 zo dňa 21.08.2017 ako  neúspešnú. 

 
 
  b) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č.  338/17 zo dňa 21.08.2017, o  najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza,  vedené na LV č. 8614:   byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 77 bytového domu 

súpisné č. 30925 na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi, postavený na pozemku parcela reg. C 

KN č. 6652/54, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 604 m2 vrátane podielu na pozemku 

parcela reg. C KN č. 6652/54 v podiele 4980/199657, účel využitia: v súlade s územným 

plánom mesta Prievidza. 

Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedenej nehnuteľnosti, 

a to: Gabriela Rybárová, trvalý pobyt Prieložky 199/14, 972 11 Lazany. 

Mestská rada v Prievidzi dňa 25.09.2017 uznesením č. 467/17 vyhodnotila obchodnú  verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi č.338/17  zo dňa 21.08.2017 ako  úspešnú, vhodný  súťažný návrh 

predložila Gabriela Rybárová, trvalý pobyt Prieložky 199/14, 972 11 Lazany. 

 

c) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 

uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa 21.08.2017  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 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 05.09.2017 na 

základe uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa 21.08.2017 bola vyhodnotená Mestskou radou 

v Prievidzi  uznesením č. 464/17 zo dňa 25.09.2017 ako neúspešná. 

 



d) 

o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 

uznesenia MsZ č. 364/17 zo dňa 21.08.2017 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 

nebytové  priestory 00.3. a 00.4, ktoré sú  súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – 

objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 32,70 m2. Nebytové priestory 

sa nachádzajú v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody 

ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).   

Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy o nájme horeuvedenej nehnuteľností, 

a to: DAVPEK, s.r.o. so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka, IČO: 46 792 295 

Mestská rada v Prievidzi dňa 25.09.2017 uznesením č. 465/17 vyhodnotila obchodnú  verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi č. 364/17  zo dňa 21.08.2017 ako  úspešnú, vhodný  súťažný návrh 

predložil: DAVPEK, s.r.o. so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka, IČO: 46 792 295 

 

e) 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.08.2017 na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 27.03.2017 v znení 

uznesenia MsZ č. 311/17 zo dňa 13.07.2017,   o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: 1.Výmenníková stanica 

VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166 m², na Ulici. 

P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 166 m² , 2.Výmenníková stanica VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku 

parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, 

pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m² 3. 

Výmenníková stanica VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 

s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN 

č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m², 4.Výmenníková stanica VS-19 

súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta 

v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

312 m² , 5.Výmenníkové stanice VS-12 súpisné č. 2921, VS-16 súpisné č. 30959, VS-6 

súpisné č. 10357  a VS-19 súpisné č. 20732   ako celok. 

Boli doručené tieto súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod horeuvedených 

nehnuteľností, a to:  

1.Výmenníková stanica VS-12: Rudolf Kučera, trvalý pobyt B.Slančíkovej 541/2, Prievidza,   

   Jana Sujová, trvalý pobyt Ľ.Ondrejova  729/9, Prievidza 

2.Výmenníková stanica VS-16: Pavol Polievka, trvalý pobyt Športová 125/16, Prievidza  

3.Výmenníková stanica VS-6:  Nebol doručený žiadny  súťažný návrh. 

4.Výmenníková stanica VS-19: Ing. Peter Mikuška. Trvalý pobyt Jašíkova 24, Bratislava,  

   Pavol Šimoňák, trvalý pobyt Pánsky háj 790/36, Kanianka  

5.Výmenníkové stanice VS-12,VS-16, VS-6 a VS-19 ako celok: STAVEBNINY FŠ MONT,    

    s.r.o., Košovská cesta  65-1, Prievidza 

Mestská rada v Prievidzi dňa 25.09.2017 uznesením č. 466/17 vyhodnotila obchodnú  verejnú 

súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 02.08.2017 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 27.03.2017 v znení uznesenia MsZ č. 311/17 zo 

dňa 13.07.2017, ako  úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh predložil: STAVEBNINY  

F.Š.MONT,s.r.o. so sídlom Košovská cesta 65-1, Prievidza, IČO: 36 332 798, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


