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

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:
Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 6859 m2, z toho spolu v rozsahu výmery 250,4 m2, pre Radoslava Hanzela – Radeva, so
sídlom Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb
v kaviarni Green box, so záberom pozemku počas celého roka.
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 medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o
potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom
mesta, za podmienok: nájomného a) za pozemok pod dočasnou stavbou v rozsahu výmery 122 m2 vo
výške 300 €/mesiac, b) za pozemky pod vonkajšími sedeniami so záberom pozemkov počas celého
roka - určené smernicou IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (na obdobie od 15.4. do
15.10. 0,05 €/m2/deň v rozsahu výmery 128,4 m2 a na obdobie od 16.10. do 14.4. 0,02 €/m2/deň
v rozsahu výmery 118,4 m2), na dobu určitú do 31.12.2021 s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa
28.10.2019, uznesením č. 357/19.
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 09.12.2019.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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