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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a uznesením MsR č. 502/13 zo dňa 22.10.2013 zámer 

prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť: k.ú. Prievidza, spevnené parkovacie plochy v rozsahu 

výmery 114,4 m2  na Dlhej ulici. 

 

Časť predmetnej nehnuteľnosti je prenechávaná do nájmu pre žiadateľa: UNIPA, spol. s r.o., 

so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, za podmienok: nájomné vo výške 76,48 €/rok na 

dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť, že mesto spoplatnením podľa 
stanovených taríf, dosiahne  prínos tak ekologický ako aj ekonomický, pričom nastane najmä: 
- čiastočné zníženie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj dynamickou 
dopravou 
- zníženie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre mesta 
- obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 
- čiastočné zvýšenie využívania mestskej hromadnej dopravy 
- zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk 
čím sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj 
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. 
 

Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 

predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 10.12.2013. 

 

 

 

         JUDr. Katarína Macháčková 
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