
P R I E V I D Z A MESTO PRIEVIDZA 

Námest ie s l o b o d y 14, 971 01 P r iev idza 1 

Mestský úrad 

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 zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok - technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Malej 
Lehôtke - realizácia podhľadu, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych 
a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne 
a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 
v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, t. j . ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu 
neurčitú. 

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. h) 
citovaného zákona patrí aj zabezpečovanie kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti. 

Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 
predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, dňa 30.10.2017. 
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