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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 
 

Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný 
majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor v budove bývalej 

materskej školy (SO2 – jasle) č. súp. 20418 na Ulici Š. Závodníka č. 18 v Prievidzi, postavenom 
na parc. CKN č. 3888/1 zapísaný na LV č. 1, a to hlavnú miestnosť na 2. podlaží vo výmere 49,02 
m2, miestnosť s vodou na 2. podlaží vo výmere 7,6 m2, terasu na 2. podlaží vo výmere 32,49 
m2, WC na 2. podlaží vo výmere 0,96 m2 a chodbu vo výmere 20,52 m2, t.j. v rozsahu celkovej 
výmery 110,59 m2, pre Prievidzskú labku, občianske združenie so sídlom Dlhá ulica 368/22, 
Prievidza, za účelom zriadenia depozitu pre mačky z ulice, ktoré sú zranené a zatúlané, za 
podmienok nájomného vo výške 20 €/rok + energie, na dobu neurčitú s jednomesačnou 
výpovednou lehotou a prekrytia terasy neprehľadnou fóliou. 

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že užívanie doterajších nájomných 

priestorov , ktoré žiadateľ užíval, je znemožnené zo strany mesta Prievidza a to rekonštrukciou 
Domu služieb a aj skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 
obce a o potreby jej obyvateľov  

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 30.04.2018, uznesenie č. 202/2018. 

 
     Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 
28.05.2018. 
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