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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Mesto Prievidza  a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 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 nehnuteľnosť, majetok mesta Prievidza v správe Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo 
výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 
v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela 
registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť 
KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 
36 691 291, a to na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to 
v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky, za podmienok – nájomného  vo výške 1 €/mesiac, na dobu určitú do 
30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou. 

  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou 

nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19 a s tým 

súvisiaca potreba zriadiť odberné miesta na vykonávanie odberu vzoriek aj s ohľadom na 

aktuálnu legislatívu s tým súvisiacu, 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 prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na najbližšom Mestskom 

zastupiteľstve.  
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