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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 č. 3256/84, zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 3033 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 6 m2, pre spoločnosť ISPA 

spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zastúpená 

splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej stavby – 

obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom okraji parkoviska pred 

poisťovňou Allianz. 

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 umiestnené reklamné zariadenie, nachádzajúce sa na 

pozemku vo vlastníctve mesta, je vo vlastníctve žiadateľa  a slúži na poskytnutie informácií pre 

všetkých obyvateľov mesta, za podmienok: 

nájomného vo výške: pozemok pod dočasnými stavbami 0,25 €/m2/deň, na dobu určitú do 31.12.2019, 

s jednorazovou náhradou  za doterajšie užívanie pozemku za obdobie od januára 2019 do augusta 

2019 vo výške 364,50 Eur. 

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 

24.06.2019, uznesením  č. 244/19. 

 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 26.08.2019. 

 

 

 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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