MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza

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 dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti
pozemkov: parc. E KN č. 3533/103 (parc. reg. C KN č. 1963/1) - 1 ks reklamná stavba, parc. E KN č.
11-1640/2 (parc. C KN č. 7000/12 ) – 1 ks reklamná stavba, parc. C KN č. 5258/17 – 3 ks reklamné
stavby, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ul. – 2 ks jednostranná reklamná stavba, parc. C KN č.
3976/35, Nábrežná ul. – 3 ks obojstranná reklamná celkom spolu 10 reklamných stavieb, spolu v
rozsahu výmery 60 m² (10 ks x 6m2/reklamná stavba), na ktorých je umiestnených 10 kusov
reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok: nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na
dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou, vylúčenia použitia ustanovenia §
676 ods. 2 Občianskeho zákonníka v nájomnej zmluve, a to, že nájomný vzťah sa skončí uplynutím
dohodnutej doby uvedenej v nájomnej zmluve, uhradiť do času uzatvorenia nájomnej zmluvy
jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva, pre spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom
Trenčianska 705/55, Bratislava.
Spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že umiestnené reklamné pútače
nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa
25.06.2018, uznesenie č. 313/18.
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 27.08.2018.
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