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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 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:  

Predmetom nájmu je časť nebytových priestorov nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby 
súpisné číslo 460 vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako Zimný štadión nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela registra C KN č. 3977/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 665 m2, 
a to:  

- prízemie predmetnej stavby Zimného štadiónu v zmysle priloženej grafickej situácie 

okrem priestoru bufetu a modrých častí vyznačených v grafickej situácií, pre 

Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO: 36 126 624 na účel zriadenia a prevádzkovania vakcinačného 

centra,  za podmienok – nájomného na dobu určitú od 10. 04. 2021  do 31. 08. 2021 

v nasledovnej štruktúre: 

 

a) fixné náklady počas celej doby trvania nájmu v sume vo výške celkom 

42 170  eur :  

• náklady za umiestnenie a užívanie vnútorného vybavenia predmetu nájmu 

(10 ks boxov na očkovanie, 3 ks boxov /RZP, IT, KO/, a 1 ks laminobox, 

zabezpečenie el. pripojenia na rozvod el. energie – 20 000 eur  

• stoly pod počítač 25 ks – 3 750 eur  

• uzamykateľné skrinky pre 70 ľudí – 6 000 eur  

• infražiariče 26 ks – 4 420 eur  

• ostatné nepredvídateľné náklady – 2 000 eur  

• grafické služby (najmä navigácia do vakcinačných priestorov, označenie 

vakcinačných priestorov) v sume - 1 000 eur 

• internetové služby počas celej doby trvania nájmu (náhradné rádiové 

pripojenie, servis) v sume - 5 000 eur   

 

b) náklady v sume celkom 1 325 eur za jeden prevádzkový deň : 

• nájomné za predmet nájmu vrátane SBS v sume 450 eur, 

• elektrická energia (osvetlenie) v sume 75 eur, 

• voda (spotreba v kuchynke + WC) v sume 35 eur, 

• hygienické prostriedky (mimo dezinfekcie) + odpad (okrem nebezpečného)  

v sume 15 eur, 

• upratovanie a dezinfekcia v zmysle Dezinfekčného programu v sume 

750 eur.    
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Nájomné podľa bodu a) nájomca uhradí prenajímateľom v lehote 15 dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania predmetu nájmu, a nájomné podľa bodu b) nájomca bude 

uhrádzať prenajímateľovi mesačne na účet prenajímateľa na základe faktúry vystavenej 

prenajímateľom vždy do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa úhrada 

realizuje. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj potreba zabezpečiť prostredníctvom 

vakcinácie proti SARS-CoV-2 ochranu obyvateľov pred ochorením a zabrániť tak šíreniu 

nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia 

akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych 

pracovníkov a ochrane zložiek kritickej infraštruktúry krajiny čo je v súlade so základnými 

úlohami mesta pri výkone samosprávy tj. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia 

a o potreby jeho obyvateľov, ako aj ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu 

života obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Schválenie samotného nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva.  

 
 
 

 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
 
Vyvesené:  
 
Zvesené: 
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