
Oznámenie 
 
1) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020 na 

základe   uznesenia MsZ č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na liste vlastníctva č. 1, a to:  
- pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2,                

v celosti, nachádzajúci sa  na Západnej  ulici v Prievidzi v areáli priemyselného parku,  
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
MsR dňa 17. 08. 2020 uznesením č. 263/20 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako       

úspešnú, vhodný súťažný návrh na  prevod   horeuvedenej   nehnuteľnosti podal: 

Peter Bátora, trvalý pobyt Družstevná ulica 297/12, 971 01 Prievidza, ponuka KC: 8,45 
€/m2, za pozemok spolu vo výške 72 686,90 €, na podnikateľský účel v zmysle územného 
plánu mesta Prievidza. Medzi ďalšie podmienky patrí: termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy, povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. 
SMMP, s. r. o. Prievidza  súčasne s kúpnou zmluvou. Zároveň kupujúci berie na vedomie, 
že bol predávajúcim upozornený, na základe vyjadrenia správcu SMMP, s. r. o. Prievidza, 
že hoci v katastri nehnuteľnosti je vecné bremeno zapísané, momentálne jestvujúce 
inžinierske siete sú kapacitne nevyhovujúce a nie sú využiteľné na realizáciu prípojok. 
Kupujúci je povinný prípojky zabezpečiť na vlastné náklady.  

 
2) o nasledujúcej  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 16.06.2020 na 

základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 111/20 zo dňa 13. 05. 2020, 
o najvhodnejší návrh  na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta: 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  vedené na LV č. 1:  stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca 
sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie a pozemok parcela 
registra C KN č.   7809/23, zastavané plochy  a  nádvoria s výmerou 1382 m2, vrátane 
prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho 
osvetlenia – stožiarov a kábelovej prípojky.  

Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie  zmluvy na  kúpu  horeuvedenej 
nehnuteľnosti.  
Mestská rada uznesením č. 264/20 zo dňa 17. 08. 2020 vyhodnotila nasledujúcu  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 111/20 zo dňa 13. 05. 2020, ako 
neúspešnú. 

 

 
    

 

 


