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:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou
15777 m2, v rozsahu výmery cca 720 m2, zapísaného na LV č. 1, pre spoločnosť RM Colony s.r.o., so
sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava, IČO: 46 835 211, na účel vyrovnania terénu, pričom vyrovnanú
plochu doplnia zavlažovacím systémom a následne upravia vysiatím trávy a okrasnej zelene, za
podmienok: nájomného vo výške: 1 €/mesiac, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou
a s podmienkami: pozemok zostane voľne prístupný, bez oplotenia, žiadateľ uskutoční plánované
úpravy na pozemku – umiestni zavlažovací systém, vyseje trávnik a vysadí okrasné dreviny, bude
rešpektovať novú cyklotrasu a zvolí taký typ výsadby, ktorá ju nebude znečisťovať alebo inak
poškodzovať, výsadbu drevín bude konzultovať s úsekom verejnej zelene spol. TSMPD, s.r.o.,
o predmet nájmu sa bude riadne starať, po skončení nájmu sa zaväzuje do 1 mesiaca majetok
(zavlažovací systém, výsadbu) bezodplatne a protokolárne odovzdať do majetku mesta spolu
s rozpočtom vstupných nákladov a projektom pre realizáciu. Požadovaná časť mestského pozemku sa
nachádza pred prevádzkou RM Sport resort a je v priamom susedstve s pozemkami vo vlastníctve
žiadateľa (p. č. 787/11, 788/28, 791/10, 788/29).
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 utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života a práce obyvateľov obce, ochrana životného prostredia, ako aj skutočnosť, že žiadaný
pozemok je susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 26.10.2020, uznesením
č. 300/20.
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 07.12.2020.
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