
Oznámenie 

1.)  o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 

na základe uznesenia MsZ č. 33/22 zo dňa 31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzavretie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – pozemku, zapísaného 

v       katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru v k. ú. Prievidza, 

obec Prievidza, umiestneného mimo zastavaného územia obce v blízkosti Letiskovej ulice, 

vedený na liste vlastníctva č. 1  a to:  

- pozemok, parcela registra C KN č. 528/112, orná pôda, s výmerou 5 800 m2 v celosti, 
s účelom prevodu v zmysle územného plánu mesta Prievidza, s ohľadom na jeho obmedzenia 

a za kúpnu cenu pozemku minimálne vo výške 41 574,40 € (80% z pôvodnej ceny)  

Boli doručené 4 súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľnosti hore uvedenej. MsR dňa 21. 03. 2022 uznesením č. 99/22 vyhodnotila 

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

uvedenej nehnuteľnosti podal Mgr. Jaroslav Konoradský, trvalý pobyt Ulica energetikov 

191/17, 971 01 Prievidza, ponúknutá kúpna cena za uvedenú nehnuteľnosť: 43 500 €, účel: 

pestovanie obilnín, poľnohospodárskych plodín, využívanie ako ornú pôdu.  

 

2.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 na 

základe uznesenia MsZ č.  23/22 zo dňa 31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov zapísaných 

v         ka tastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru v k. ú.             

Prievidza,obec 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 77 156,68 € (60% z pôvodnej ceny stanovenej v zmysle ZP č. 

136/2021, vyhotoveného znalcom Ing. Adolfom Daubnerom) 
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 21. 03. 2022 uznesením č. 94/22 vyhodnotila 

opätovnú obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

3.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 na 

základe uznesenia MsZ č. 25/22 zo dňa 31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov, zapísaných 

v      katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru v k. ú. Prievidza, 

obec 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 41 182,36 € (60% z pôvodnej ceny stanovenú v zmysle ZP č. 136/2021, 
vyhotoveného znalcom Ing. Adolfom Daubnerom)  
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 21. 03. 2022 uznesením č. 95/22 vyhodnotila 

opätovnú obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. 

 

4.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 na 

základe uznesenia MsZ č. 27/22 zo dňa  31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemku zapísaného 

v          katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, v k. ú.           

Prievidza, obec 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       
minimálne vo výške 15 419,43 € (60% z pôvodnej ceny stanovenej  a odvodenej  v zmysle ZP 
č. 136/2021, vyhotoveného znalcom Ing. Adolfom Daubnerom)  
Boli doručené 2 súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku             
nehnuteľnosti hore uvedenej. MsR dňa 21. 03. 2022 uznesením č. 96/22 vyhodnotila opätovnú 
obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod hore uvedenej 
nehnuteľnosti podal Roman Višňovec, trvalý pobyt Banícka 357/10, 972 17 Kanianka,              
ponúknutá kúpna cena za uvedenú nehnuteľnosť: 15 500 €, účel: postavenie garáže 
 
 
 
5.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 na 

základe uznesenia MsZ č. 29/22 zo dňa 31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov, zapísaných 

v       katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, v k. ú. Prievidza, 

obec 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 ce-
losti, 

- 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 8 810,71  € (60% z pôvodnej ceny stanovenej a odvodenej 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 21. 03. 2022 uznesením č. 97/22 vyhodnotila 

opätovnú obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

6.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022 na 

základe uznesenia MsZ č. 31/22 zo dňa 31. 01. 2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov zapísaných 

v       katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru v k. ú. Prievidza, 

obec Prievidza umiestnených 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 19 111,84  € (60% z pôvodnej ceny stanovenej  a odvodenej  v zmysle 
ZP č. 136/2021, vyhotoveného znalcom Ing. Adolfom Daubnerom). 
Bol doručený 1 súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 21. 03. 2022 uznesením č. 98/22 vyhodnotila 

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

uvedenej nehnuteľnosti podal Roman Višňovec, trvalý pobyt Banícka 357/10, 972 17 

Kanianka, ponúknutá kúpna cena za uvedenú nehnuteľnosť: 19 150 €, účel: parkovanie 

vozidiel.  

 

 

7.) o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 09. 02. 2022  na 
základe uznesenia MsZ č. 19/22 zo dňa 31. 01. 2022 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 942 407,42 € (60% z pôvodnej ceny 1 570 679,04 €)   
Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 

nehnuteľností hore uvedených. MsR dňa 21. 03. 2022  uznesením č. 93/22 vyhodnotila 

opätovnú obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.  

 

 

 

 

 


