
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 
Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.  

 

Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta, ktorý je v správe spoločnosti 

SMMP, s.r.o.:  nebytové priestory v k.ú. Prievidza, v objekte  zapísanom na LV č. 1,  súp. č.: 

I.533, na Ul. T. Vansovej  č. 24:  

- kancelária na I. poschodí č. 2.03 o výmere 20,79 m2 

- podiel na spoločných priestorov o výmere 10,57 m2 

- kancelária na I. poschodí č. 2.04 o výmere 10,07 m2 

- podiel na spoločných priestorov o výmere 5,12 m2 

 

Nebytové priestory sú prenechávané do nájmu pre žiadateľa Brose Prievidza, spol. s r.o., so 

sídlom Západná ulica 7, 971 01 Prievidza, IČO: 48 046 434, za podmienok uzatvorenia nájmu 

na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a nájomného vo výške 1€/rok a nákladov 

na služby, ktoré sú spojené s užívaním predmetu nájmu. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť, že predmet nájmu bude 

využívaný na účel zriadenia náborového centra na podporu regionálneho rozvoja a zníženia 

nezamestnanosti v meste Prievidza, čo je v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 

predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30.06.2015. 
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