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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 nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok parcely registra CKN č. 

5314/6, zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 293 m2 , zameraný a odčlenený z parc. CKN 
č. 5314/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9050 m2,   zapísaný na LV č. 1, nachádzajúci 
sa na ul. Na karasiny v Prievidzi, podľa predloženého geometrického plánu,  pre  BOISE s.r.o., 
so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203, na účel kolaudácie 
stavby a následného predaja pozemku pod bytovým domom pre jednotlivých vlastníkov bytov 
v bytovom dome do   spoluvlastníctva,  za podmienok: nájomného vo výške 1,- €/rok na dobu 
určitú 1 rok. 

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok sa 

nachádza pod bytovým domom vo vlastníctve žiadateľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.  

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 29.01.2019, uznesenie  č. 25/19. 

 
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
dňa 25.02.2019. 
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