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Zverejnenie zámeru prenecha ť do nájmu do časne  prebyto čný majetok mesta 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa: 

 
 
 

     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 sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: dočasne prebytočný majetok mesta  
Prievidza:    nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN 3978/2, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere  4948 m2,  parcela reg. C KN č.  3978/5, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 3482 m2, pozemok parcela reg. C KN č.  3978/6, ostatné plochy s výmerou 406 
m2, a stavbu – Športová hala na  Ulici olympionikov  pre Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. so 
sídlom Košovská cesta 1, Prievidza a  hnuteľný majetok, zaradený v evidencii majetku mesta pre 
viacúčelovú športovú halu,  na účel  zabezpečenia  prevádzky, údržby a správy  športovísk a  
využívania uvedeného majetku pre výkon vlastnej podnikateľskej činnosti,  vyplývajúcej zo 
živnostenského oprávnenia spoločnosti  Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Prievidza, 
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
e), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o 
všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude vykonávať 
správu a údržbu  športového zariadenia, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta a tým  utvárať 
podmienky pre zdravý spôsob života obyvateľov zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu, za 
podmienok: 
- nájomného vo výške 1,00 €/ rok/ celý predmet nájmu, na dobu neurčitú  od 1.1.2017, 
s podmienkou ukončenia nájmu výpoveďou k 31.12. príslušného roka, pričom výpoveď bude účinná 
k 30.6. nasledujúceho roka, alebo k 30.6. príslušného roka, pričom výpoveď bude účinná k 31.12. 
príslušného roka, zo strany prenajímateľa alebo nájomcu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez  udania 
dôvodu.  
- uzavrieť komisionársku zmluvu na dobu neurčitú od 1.1.2017 so záväzkom komisionára TSMPD, 
s.r.o. zariaďovať  pre komitenta mesto Prievidza  záležitosti na úseku  zabezpečovania údržby 
a správy viacúčelovej športovej haly a utvárania  podmienok na zabezpečovanie telesnej kultúry 
a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu, ktoré je v zmysle § 4 ods. 3 písm. e), g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov povinný 
zabezpečovať komitent pri výkone svojich samosprávnych funkcií a odplaty komitenta  
komisionárovi, ktorá pozostáva z 1/12 ročnej odplaty schválenej v rozpočte mesta pre príslušný rok, 
splatnej vždy do 10. dňa v mesiaci a nájomného, ktoré komisionár získa z uzatvárania nájomných 
zmlúv na nebytové priestory viacúčelovej športovej haly, ktoré si komisionár v plnej výške 
ponecháva a ďalej využíva na činnosti spojené s prevádzkovaním viacúčelovej športovej haly. 
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       Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 
22.08.2016. 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
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