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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, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 

pozemok parcela registra 4990/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2, zameraný 

a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 4990/1, ostatná plocha s výmerou 13 718 m2, 

Geometrickým plánom č. 48185655-116/2020, vyhotoveného Patriciusom Sovom – 

GEOSKTEAM so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05. 10. 2021, úradne 

overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 08. 10. 2021 pod číslom 1060/21, pozemok vedený 

na liste vlastníctva č. 1, pre Lukáša Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka 

a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka, do podielového 

spoluvlastníctva, každému v podiele 1/2 k celku, za cenu 75,00 €/m2, na účel nadstavby 

a prístavby k objektu 3G FITNESS CLUB, súpisné číslo 1921, ktorý je vo vlastníctve 

kupujúcich – žiadateľov“ 

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

mesto využiteľný a svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov – kupujúcich. 

Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na 

rokovaní  dňa 27.09.2021 uznesením č. 266/21 v znení uznesenia MsZ č. 296/21 zo dňa         

25. 10. 2021.  

Schválenie samotného prevodu prebytočného  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na Mestskom zastupiteľstve                 

dňa 06.12. 2021 

 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
                                                                                                                
    
Vyvesené:  
 
Zvesené: 


