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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta 
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 prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela 

registra C KN č. 2857/91, diel 3,  ostatné plochy s výmerou 12 m2, odčlenená z pozemku parcela 
registra C KN č. 2857/61, ostatné plochy s výmerou 2 002 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1,  
parcela registra C KN č. 2869/104, diel 2,  ostatné plochy s výmerou 90 m2, vytvorená z pozemku 
parcela registra E KN č. 11-3814/80, ostatné plochy s výmerou 90 m2 a parcela registra C KN č. 
2869/157, diel 1,  ostatné plochy s výmerou 29 m2, vytvorená z pozemku parcela registra E KN 
č. 11-3814/81, ostatné plochy s výmerou 29 m2, tieto parcely registra E KN vedené na liste 
vlastníctva č. 10652, pre Ing. Branislava Páleníka, trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza, za 
cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely. 

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú 

dlhodobo užívané, sčasti oplotené, pre mesto nevyužiteľné a priamo priľahlé  k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

 
    Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 24.08.2018, uznesenie č. 426/18.      
                                                                                                                                                                                                                      

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 
26.11.2018. 
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