
Oznámenie 

1.) o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28. 10. 2021 na 

základe uznesenia MsZ č. 289/21 zo dňa 25. 10. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to:  

- stavby – fitnes centra, predajne, nachádzajúcej sa na ulici T. Vansovej v Prievidzi, súpisné 
číslo 534, vedenej na liste vlastníctva č.1 ako fitnes centrum, predajňa, druh stavby 22 na 
pozemku parcela registra C KN č. 2214/3 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 586 m2, v 
celosti, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pozostávajúcej z podzemného podlažia pod 
časťou zastavanej plochy budovy, dvoch nadzemných podlaží, schodiska z prednej časti 
vstupu a druhého schodiska z bočnej strany, ktoré budovu spája v druhom nadzemnom        
podlaží s vedľajšími budovami, ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, 
-  pozemku pod stavbou, parcela registra C KN č. 2214/3, zastavané plochy a nádvorie s        
výmerou 586 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  
     - priľahlého pozemku, parcela registra C KN č. 2214/12, zastavané plochy a nádvorie    s 
výmerou 905 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  
všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý) 1 491m2 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a kúpnou cenou stavby 

a pozemkov minimálne vo výške 189 071,75 € (80 % z pôvodnej ceny stanovenej podľa ZP č. 

20/2019). 

 

Bol doručený 1 súťažný návrh  na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021 uznesením č. 380/21 vyhodnotila 

opakovanú obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, vhodný súťažný návrh na prevod hore 

uvedených nehnuteľností podalo EURÓPSKE INVESTIČNÉ DRUŽSTVO so sídlom Dlhá ulica 

426/3, 971 01 Prievidza,  IČO: 47 016 167, ponúknutá kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti: 

206 100,00€, účel využitia:  bývanie, obchod – služby, administratíva – v zmysle ÚP mesta 

Prievidza.   

 

2.) o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28. 10. 2021 na 

základe uznesenia MsZ č. 291/21 zo dňa 25. 10. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to: 

- stavby – budovy učební a dielní bývalej zváračskej školy, bez súpisného čísla, ktorú 
tvorí časť sociálno –administratívny a učebný blok a časť dielní, vedenej na liste       
vlastníctva č. 1 ako škola, dielne,  druh stavby 11, na pozemku parcela registra  C KN 
č. 1461/10 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 045 m2, v celosti, pozemok           
vedený na liste vlastníctva č. 1, vrátane príslušenstva,  

- pozemku pod stavbou, a to parcela registra C KN č.1461/10, zastavané plochy a     
nádvorie s výmerou 1 045  m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č.1,  

- priľahlého pozemku, a to parcela registra  C KN č. 1461/11, zastavané plochy a                    
nádvorie  s výmerou 1 630 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  

všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý) 2 675 m2 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a kúpnou cenou stavby vrátane 
príslušenstva a pozemkov (pod stavbou ako i priľahlého) minimálne vo výške 92 275, 26 € 
(80% z pôvodnej ceny stanovenej podľa ZP č. 76/ 2019).   
 
Bol doručený 1 súťažný návrh  na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021 uznesením č. 379/21 vyhodnotila 

opakovanú obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, vhodný súťažný návrh na prevod hore 

uvedených nehnuteľností podal Ing. Peter Bezák, trvalý pobyt Hornoulická 716/3, 972 01 

Bojnice, ponúknutá kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti: 92 300,00 €, účel využitia:  

v zmysle územného plánu mesta Prievidza.    



3.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 30. 09. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 262/21 zo dňa 27. 09. 2021 o o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza,           

umiestených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedených na 

liste vlastníctva č. 1  a to:  

- pozemok, parcela registra C KN č. 8114/66, ostatná plocha s výmerou 13 001 m2 

v    celosti, pozemok parcela registra C KN č.8114/174, orná pôda s výmerou 1 006 m2 

v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/175, orná pôda s výmerou 214 m2 v 

celosti, všetky pozemky spolu s výmerou 14 221 m2. 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a za kúpnu cenu pozemkov 

minimálne vo výške 128 594,47 € (stanovenú v zmysle ZP č. 136/2021, vyhotoveného Ing. 

Adolfom Daubnerom) 
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 383/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

4.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28. 10. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 293/21 zo dňa 25. 10. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza,                 

umiestnených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, a to:  

- pozemku, parcela registra C KN č. 8114/147, ostatná plocha s výmerou 276 m2,       

v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,  

- pozemku, parcela registra C KN č. 8114/198, ostatná plocha s výmerou 5 263 m2,    

odčlenený a zameraný z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/198       

ostatná plocha s výmerou 5 614 m2, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1,            

Geometrickým plánom č. 52433927-189/2021, vyhotoveným spoločnosťou                 

GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08. 10. 2021, 

úradne overený Ing. Barborou Petriskovou dňa 13. 10. 2021  pod číslom 1078/2021,  
pozemky spolu s výmerou 5 539  m2 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a za kúpnu cenu pozemkov      
minimálne vo výške 68 637, 26 € (stanovenú v zmysle ZP č. 136/2021, vyhotoveného Ing. 
Adolfom Daubnerom)  
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 385/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. 

 

5.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02. 11. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 294/21 zo dňa 25. 10. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, umiestneného 

mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, a to:  

- pozemku parcela registra C KN č. 8114/195, ostatná plocha s výmerou 1 495 m2,          

zameraný a odčlenený z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/195,       

ostatná plocha s výmerou 1 580 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-189/2021,     

vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 

Prievidza dňa 08. 10. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 13. 10. 

2021 pod číslom 1078/2021,  pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1  
 



s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a za kúpnu cenu pozemkov mi-
nimálne vo výške 25 699,05 € (stanovenú a odvodenú v zmysle ZP č. 136/2021, vyhotoveného 
Ing. Adolfom Daubnerom)  
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 349/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

6.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 30. 09. 2021 na základe 

uznesenia MsZ č. 236/21 zo dňa 27. 09. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza,                

umiestnených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedených na 

liste vlastníctva č. 1  a to:  

- pozemok, parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 

v        celosti, 

- pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 

v          celosti, 

pozemky spolu s výmerou 865 m2 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a za kúpnu cenu pozemkov    
minimálne vo výške 14 684,52 € (stanovenú a odvodenú v zmysle ZP č. 136/2021,                     
vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom)  
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 351/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

7.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28. 10. 2021  na základe 

uznesenia MsZ č. 295/21 zo dňa 25. 10. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, umiestne-

ných mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, a to:  

- pozemku parcela registra C KN č. 8114/96, ostatná plocha s výmerou 1 259 m2 

a       pozemku parcela registra C KN č. 8114/318, ostatná plocha s výmerou 594 m2, 

oba zamerané a odčlenené z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/96 

ostatná plocha s výmerou 2 361 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1, Geometrickým 

plánom č. 52433927-189/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so 

sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08. 10. 2021, úradne overený Ing.    

Barborou Petriskovou  dňa 13. 10. 2021 pod číslom 1078/2021  
pozemky spolu s výmerou 1 853  m2 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza a za kúpnu cenu pozemkov      
minimálne vo výške 31 853,07 € (stanovenú a odvodenú v zmysle ZP č. 136/2021, vyhotove-
ného Ing. Adolfom Daubnerom). 
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 353/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

8.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 30.09.2021 na základe        
uznesenia MsZ č. 251/21 zo dňa 27. 09. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  zapísané na LV č. 1, 
nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to: 
 



- pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403  m2  
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896  m2  

  
s účelom prevodu  v zmysle územného plánu  mesta Prievidza  a za kúpnu cenu prevádzaných 

nehnuteľností minimálne vo výške 1 570 679,04 €.  
Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy  na kúpu horeuvedených                           

nehnuteľností.  

Mestská rada uznesením č. 370/21 zo dňa 29.11. 2021 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 

vyhlásenú mestom Prievidza dňa 30. 09. 2021 na základe uznesenia MsZ č. 251/21 zo dňa 

27. 09. 2021 ako neúspešnú, nakoľko súťažný návrh podaný spoločnosť DEPO AUTO           

auto moto diely, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava – Mestská časť, Staré mesto  811 01, nesplnil 

podmienky OVS (navrhol nižšiu kúpnu cenu ako bola vyvolávacia a to 166 534,05€).   

9.) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 30. 09. 2021 na základe 
uznesenia MsZ č. 253/21 zo dňa 27. 09. 2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  zapísané na LV č. 1, 
nachádzajúce sa na Ulici J Pauleho a Svätoplukovej ulici a to: 
 

- stavba – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Prievidza, pozostávajúcej z objektu 
NsP ,,A“ a pracoviska RTG, súpisné číslo 20323 postavené na pozemku parcela 
registra  C KN č. 22, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 419 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 22,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 419m2 
- stavba – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Prievidza NsP ,,B“,  súpisné číslo 

20096, postavenej na pozemku parcela registra  C KN č. 21, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 495 m2    

- pozemok parcela registra C KN č. 21,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 495 m2 
- novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 20/13, ostatná plocha 138 m2 
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/14 ostatná plocha 202 m2 
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/15, ostatná plocha 59 m2  
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/16, ostatná plocha 462 m2 

všetky novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 52433927-
187/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 
1, 971 01, dňa 25.08.2021,  úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 
936/202, zo dňa 17.09.2021 z pozemku parcela registra CKN č. 20/1, ostatná plocha 
s výmerou 9 489 m2 

s účelom prevodu  v zmysle územného plánu  mesta Prievidza a za kúpnu cenu prevádzaných 

nehnuteľností minimálne vo výške 778 674,66 €  
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 29. 11. 2021  uznesením č. 339/21 vyhodnotila          

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

 

 

 

 


