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Dôvodová správa 

 

Na základe platnej Koncesnej zmluvy č. CE 538/2016/OZ/1.2  zo dňa 29.06.2016 účinnej 

dňom 01.07.2016 v znení jej dodatkov a na základe pohybov koncesného majetku 

v uplynulom období, predkladáme informáciu o zúžení nehnuteľného majetku podľa Prílohy 

č. 1. 

 

Príloha č. 1: 

 

 Položka predstavuje nehnuteľný majetok – inv. č.: 900075 - Dom - Ul. M. Hodžu 1,3 - 8 BJ, 

súp. č. 343, LV č. 6260 // spol. podiel 6695/273540 - byt 1/21 + spol. podiel 99790/273540, 

na pozemku p. č. 1902/1, LV č. 0, výmera č. 510 m2, na pozemku p. č. 1902/2, LV č. 8053, 

výmera 152 m2, obstarávacia cena na zúženie z koncesnej zmluve je 36.430,98 EUR 

a zostatková cena je  18.033,60 EUR (v zmysle inventarizácie k 31.12.2021). 

 

Jedná sa o  úbytok položky z dôvodu odpredaja posledného bytu v bytovom dome na Ul. 

M. Hodžu, byt 1/21, kde Rozhodnutím Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, zo 

dňa 31.03.2022, pod číslom vkladu V 620/2022, tento povolil vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho Silvia Jančovičová, M. Hodžu 343/1, 971 01  

Prievidza.  

Po informovaní MsZ o uvedenej skutočnosti bude zmluvnými stranami vypracovaný prí-

slušný dodatok ku Koncesnej zmluve s jej zapracovaním. 

 

Na základe uvedeného predkladáme: 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 

29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ 

č. 37/22 v celkovej obstarávacej cene  36.430,98 EUR a zostatkovej cene 18.033,60 

EUR. 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

zobrať na vedomie zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 

29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ 

č. 37/22 v celkovej obstarávacej cene  36.430,98 EUR a zostatkovej cene 18.033,60 

EUR. 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 

29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ 

č. 37/22 v celkovej obstarávacej cene  36.430,98 EUR a zostatkovej cene 18.033,60 

EUR. 

 

 


