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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 nebytový priestor v administratívnej budove MsÚ Prievidza č. súp. I.418 

nachádzajúceho sa  na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, postavenom na parc. CKN č. 1889, zapísaný 
na LV č. 1, a to jednaciu miestnosť č. 01 v podzemí o výmere 38,50 m2 a archív č. 02 v podzemí 
o výmere  56,90 m2, t.j. celkom 95,4 m2  , pre Hornonitriansky banícky spolok so sídlom Matice 
slovenskej 10, Prievidza, za účelom uskladnenia artefaktov, literatúry a kroník dokumentujúcich 
banícku históriu na Hornej Nitre  s podmienkami:  

- doba nájmu: na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou 
- výška nájmu: 10 €/rok   
- spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca a 90 % platí mesto Prievidza, úhrada za ostatné 

plnenia spojené s užívaním objektu bude stanovená pomerne a určená v splátkovom 
kalendári, 

 
Dôvodom hodný osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí 
okrem iného utvárať, zachovávať a zveľaďovať  históriu mesta Prievidza pre širokú banícku aj 
nebanícku verejnosť. 

 
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. 203/2018. 
      
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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