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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. 417/13 zo dňa 20.08.2013 zámer
prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť: k.ú. Prievidza, nebytový priestor č. 12 - CO kryt,
v bytovom dome na parc. č. 5, súp. číslo 20140, vo vchode č.13.
Časť predmetnej nehnuteľnosti je prenechávaná do nájmu pre žiadateľa: Klub priateľov CO
Prievidza, o.z. so sídlom v Prievidzi, Krajná ul. 20/4, IČO: 42280435, zastúpené Michalom
Patočom, za podmienok: nájomného pozostávajúceho z ceny nájmu 1€/rok a nákladov na
energie a služby, na dobu neurčitú s 1 - mesačnou výpovednou lehotou a povinnosťou do 24
hodín od oznámenia ho uviesť do pôvodného stavu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že jednou z úloh obce je v zmysle § 4
ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť
životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 01.10.2013.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
Vyvesené:
Zvesené:

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námesti e slobod y č.14, 971 01 Pri evid za 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

