
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-
382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                   
        IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:msu.sekprim@prievidza.sk, 
primator@prievidza.sk 

 
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, pozemok parcela 

registra C KN č. 8114/197, ostatné plochy s výmerou 7 356 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1,  
pre spoločnosť Brose  Prievidza, spol. s r. o., so sídlom 971 01  Prievidza, Max Brose  2909/20, 
za cenu 15,00 €/m2 (kúpna cena  určená Znaleckým posudkom č. 124/2018, vyhotoveným Ing. 
Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru: Stavebníctvo a odvetvia: Pozemné stavby, odhad 
hodnoty nehnuteľností bola 14,96 €/m2), na účel výstavby externého logistického zabezpečenia 
výroby Brose Prievidza v Priemyselnej zóne Prievidza Západ I. v súlade s územným plánom zóny 
(priemysel), s predkupným právom v prospech mesta Prievidza nasledovného znenia: „Zmluvné 
strany sa dohodli v zmysle § 602 Občianskeho zákonníka na predkupnom práve. V prípade, ak 
kupujúci bude chcieť previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy, 
zaväzuje sa ju ponúknuť na predaj mestu Prievidza, za tých istých podmienok, ako ju nadobudol. 
Toto predkupné právo nadobúda mesto Prievidza vkladom do katastra nehnuteľností. Mesto 
Prievidza požiada Okresný úrad v Prievidzi, katastrálny odbor o zrušenie predkupného práva k 
predmetnému pozemku po predložení kolaudačného rozhodnutia kupujúcim.“    

 
 Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok nie je pre mesto 

využiteľný a svojim umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho.  

 
    Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 
rokovaní dňa 27.08.2018, uznesenie č. 373/18.      
                                                                                                                                                                                                                      

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 
24.09.2018. 
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