MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok - Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí,
Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien
a dverí, Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, Cintorín na Mariánskej ul. rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2,
ostatná plocha s výmerou 15 873 m2, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva
a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok
dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t.j.
ročného nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f)
citovaného zákona patrí aj prevádzkovanie a údržba mestských cintorínov.
Schválenie samotného nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 24.06.2019.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Vyvesené:
Zvesené:

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

