
Oznámenie 
 

1) o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na 
základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to:  
- objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 

12 C, na liste vlastníctva vedeného ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch 
parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, pozemkov pod objektom, parcely registra 
C KN č, 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41 zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 37 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 
829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú 
vedené na liste vlastníctva č. 1,  

     s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. Bolo  doručených  9 
súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod týchto nehnuteľnosti.   

   MsR dňa 20. 01. 2020 uznesením č. 32/20 vyhodnotila ďalšiu obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11.    2019     na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo 
dňa 28. 10. 2019 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na  prevod   horeuvedených   
nehnuteľností predložila spoločnosť: Orva color s. r. o. so  sídlom Bojnická cesta 12, 971 
01 Prievidza  s podmienkami:  

1. účel využitia: v zmysle územného plánu mesta Prievidza, ako rekonštrukcia budovy na 
bytové jednotky   

2. kúpna cena objektu: 147 657,00 € 
3. kúpna cena pozemkov vo výške: 41,50 €/m2, za pozemky spolu vo výške: 63 453,50 €     

kúpna cena spolu: 211 110,50 €  
4. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
2) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe   

uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 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 20. 01. 2020 uznesením č. 33/20 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako 
neúspešnú, nebol doručený žiadny súťažný návrh na prevod predmetnej  nehnuteľnosti.  

 
3) o ďalšej  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na 

základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 365/19 zo dňa 28.10.2019, 
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. 25/20 zo dňa 20.01.2020 vyhodnotila ďalšiu  obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 365/19 zo dňa 28.10.2019 , ako neúspešnú. 

 

 
    

 

 
 


