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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.  5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, 

s výmerou 1428 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, A. Stodolu 160/8, Prievidza, 

IČO: 46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. 

Hurbana, 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,  

c) za podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/ m2/deň za obdobie 

od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie 

nehnuteľnosť do pôvodného stavu, dodržania predloženej projektovej dokumentácie a vizualizácie, odsúhlasenej 

architektkou mesta a s dobou výstavby terasy do 1 mesiaca odo dňa schválenia nájmu časti pozemku mestským 

zastupiteľstvom, v opačnom prípade uhradí   pokutu  vo výške  150 eur  za každý deň porušenia týchto 

podmienok, pričom nárok na   plnenie vzniká mestu  Prievidza  odo dňa zistenia porušenia podmienok a zaniká 

dňom, kedy dôjde k náprave, teda k súladu so schválenou vizualizáciou. 

 

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

predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 13.05.2020, uznesením             

č. 107/20. 

 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 08.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Katarína Macháčková 

                 primátorka mesta 
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