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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 je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra 
CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s  výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a 
pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného 
geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou 
Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 
zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre 
Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia 
pozemku s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená  až po ukončení nájomnej zmluvy  
uzatvorenej  so spol. TO-MY-STAV, s.r.o.. 

 
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 
odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľný a svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Kataríny Vidovej. 

 
Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na rokovaní 
dňa 24.09.2020, uznesením č.223.  

 
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bude predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 
 
 
 
 
         
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
                                                                                                       v.r. 
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