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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:   

 
Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej 
strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Patríciu Vreckovú, s miestom podnikania 
Svätoplukova ulica  92/16, Prievidza, prevádzkáreň Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel 
vybudovania parkovacieho miesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení je odôvodnený tým, že medzi základné úlohy mesta v zmysle 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 žiadateľ  má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku 
prevádzku –  výroba výrobkov studenej kuchyne (Bagetka),  ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov 
mesta, a ktorú je potrebné zásobovať,  za podmienok – nájomného 150,00 €/rok, čo predstavuje 
hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou a ukončenia Nájomnej zmluvy č. 19/17 dohodou ku dňu predchádzajúcemu dňu uzavretia 
novej nájomnej zmluvy. 

 
     Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
05.02.2018, uznesenie  č. 44/18. 
 
     Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 26.02.2018. 

 
 

 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
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