MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prie vidza 1
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 nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra CKN č.
5046/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12,5 m2 (jedno stojisko v parkovisku)
a časť pozemku parcely registra CKN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 46 m2
(nachádzajúce sa priamo pred predajňou), pozemky zapísané na LV č. 1, pre Milana Syrovátku
– Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ 413, na účel zabezpečenia prístupu a
parkovania, za podmienok: výška nájmu 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou a úhradou jednorazovej náhrady za užívanie pozemkov parcely reg. CKN č.
5046/8 a 5089/1 spätne bez právneho titulu za 2 roky, pričom nájomca mimo prevádzkových
hodín umožní verejnosti parkovať na predmetných parkovacích miestach a zabezpečí si aktuálnu
dopravnú značku na stojisko na parcele reg. CKN č. 5046/8 v k.ú. Prievidza
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky svojím
umiestnením prináležia k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, čo je v súlade so základnými
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na
rokovaní dňa 28.05.2018, uznesenie č. 257/2018.
Schválenie samotného nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa
25.06.2018.
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