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 sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza: časti pozemkov z parcely reg. CKN
3029/141, trvalé trávne porasty v rozsahu 294,11 m2 , z parcely reg. EKN č. 2928/2, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 200,44 m2 a z parcely reg. CKN č. 3871/1, ostatné plochy v
rozsahu výmery 572,85 m2, spolu v rozsahu výmery 1070 m2, pre spoločnosť Facehome s.r.o.,
so sídlom v Prievidzi, Golfová ulica 37, na účel vybudovania komunikácie a verejného osvetlenia,
za podmienok nájomného 1,00 €/celú dobu nájmu do doby odovzdania novovybudovanej
komunikácie do majetku mesta a s podmienkami:
• vybudovania verejného osvetlenia – osadenia štyroch lámp s bezodplatným odovzdaním do
majetku mesta,
• investor bezodplatne odovzdá novovybudované teleso cesty do majetku mesta,
• odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP bude priebežne kontrolovať v zmysle projektu výstavbu
komunikácie,
• novovybudovaná komunikácia bude zjednosmernená (zjednosmernenie Jánošíkovej ulice v
smere s vjazdom z Koncovej ulice a výjazdom na Ulicu J. Záborského),
• v prípade, že vplyvom výstavby budú znehodnotené chodníky a cesty vo vlastníctve mesta
Prievidza, investor ich na vlastné náklady opraví.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že vybudovaná komunikácia bude
slúžiť pre obyvateľov mesta, ktorí novovybudované rodinné domy budú užívať v tejto lokalite, 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 prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na
rokovaní dňa 30.04.2018, uznesenie č. 190/2018.
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa
28.05.2018.

JUDr. Katarína Macháčková
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