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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného 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 hnuteľného majetku 

mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Predmetom prevodu je prebytočný hnuteľný majetok mesta, technické zariadenia 
výmenníkových staníc a to:  

- Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 
prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 na Gazdovskej ulici 
v Prievidzi. 
- Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 
prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 na Gazdovskej ulici 
v Prievidzi. 
- Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla T 250/65- HS COMPACTERM nachádzajúca 

sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 v Prievidzi. 
         - Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla WL 440/50 nachádzajúca sa v budove    

Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici Madvu 11  v Prievidzi. 
pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke  PTH, a.s.) so sídlom Ul. 
Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za celkovú kúpnu cenu 144 357,61 € 
s DPH, ktorá vychádza z priemeru znaleckých posudkov č. 03/2020, č. 04/2020, č. 06/2020, 
odborného posudku č. 09/2020 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Gajdošom 
a znaleckého posudku č. 307/2021 vypracovaného znalcom JHS, s.r.o., a ktorá bola zároveň 
navýšená o 20 % sadzbu DPH, na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej 
vody prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla. 
 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že spoločnosť PTH, a.s. 

zabezpečuje zdroj tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom na ktoré sú predmetné KOST 

napojené, čím sú zabezpečené potreby obyvateľom mesta, čo je v súlade zo zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a taktiež z dôvodu, že spoločnosť vlastní tepelné prípojky k 

zariadeniam KOST nachádzajúce sa v budove ZŠ Rastislavova a KaSS. 

Zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 

rokovaní  dňa 06. 12. 2021 uznesenie č. 343/21  

Schválenie samotného prevodu prebytočného hnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na Mestskom zastupiteľstve                 

dňa 31. 01. 2022 

    Vyvesené: 
    Zvesené: 
               JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 


