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Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

 

Mesto Prievidza v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS-80 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Prievidza a 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: nehnuteľnosti na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, 

pozemok parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci 

sa pod rodinným domom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV č. 

1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká ul. 546/3, 971 01 Prievidza, za účelom 

scelenia pozemku, za cenu 10 €/m2, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

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

využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky – kupujúcej. 

     

     Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 31.01.2022, 

uznesenie  č. 16/22. 

 

     Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 28.02.2022. 

 

 
 
 
 
 

        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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