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Zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Prievidza v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS-80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnutel'ný majetok
mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zretel'a.

Predmetom nájmu je prebytočný majetok, nehnutel'nosť vk. Ú. Prievidza, a to:

• nebytový priestor - časť pavilónu budovy súpisné číslo 1938 Základnej školy na Ulici S. Chalupku
313/14, na pozemku parcela Č. 829/14, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 579 m2

, v rozsahu
žiadanej výmery nájmu približne 240 m2

• pre žiadatel'a Súkromná stredná odborná škola, Ulica S. Chalupku 1938/12B, 971 01 Prievidza,
IČO: 42022045, v zastúpení Mgr. Ivana Gogová, riaditel'ka školy a Mgr. Kristína Mištinová
Bátorová, zriaďovatel'ka školy,

• na účel zabezpečenia činnosti súkromnej strednej odbornej školy
• za nájomné určené smernicou IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
• na dobu od 01.01.2019 do 31.08.2019
• s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je skutočnosť, že žiadateľ bol doterajším nájomcom, ktorému bol
dňom 31.12.2018 skončený nájomný vzťah k časti predmetného nebytového priestoru, v ktorom
zabezpečoval činnosť súkromnej strednej odbornej školy od roku 2010 a v tejto činnosti bude
pokračovať do konca školského roku 2018/2019 a do presťahovania sa do iných priestorov, pričom ide
o dôvod v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov tým, že mesto utvára podmienky na vzdelávanie.

Schválenie prevodu prebytočného nehnutel'ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zretel'a
bude predmetom rokovania Mestského zastupitel'stva v Prievidzi dňa 28.01.2019.---
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