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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 vlastníctva 
prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

 
Predmetom prevodu je nasledovný nehnuteľný majetok: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza-  

novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/1, záhrada v rozsahu výmery 114 m2 
(zameraný a odčlenený na základe geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného 
vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 
14.01.2022, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 03.03.2022 pod č. 204/22,  
z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 
1), pre Pavla Botku a manželku Vieru Botkovú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 971 
01 Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na 
záhradkárske účely, spôsobom 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 pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom 
je postavený rodinný dom. 

 
Zámer previesť prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na zasadnutí dňa 
28.02.2022, uznesenie č. 53/22.  

 
Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
v marci 2022.   
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